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La Locandiera — tal o título original da peça que
em várias traduções passou a ser substituído pelo nome
da principal personagem feminina, Mirandolina - • foi
apresentada pela primeira vez em Veneza, no Teatro Sant'
Ângelo, pela Companhia de Girolamo Medebach, em janeiro de 1753. O autor, Cario Goldoni, beirava os 46
anos; e já tinha composto 42 peças, sem contar os "intermezzi", os dramas jocosos, as tragicomédias, de que o
grande público da época era sedento. Há quatro anos
trabalhava, como "poeta", na Companhia Medebach, com
a obrigação de fornecer oito peças por ano (mas, na temporada de 1750-51, numa espécie de desafio, tinha aprontado bem 16); e teimava em dar ao público veneziano
um teatro diferente quer dos meros exercícios literários,
de molde clássico e de âmbito acadêmico, quer da popular e sempre bem aceita "comedia delFarte": um teatro
cujo texto fosse inteiramente escrito, nada deixando à
improvisão dos comediantes; eliminados o cômico grosseiro, os "lazzi", as vulgaridades; valorizados, ao mesmo
tempo, o profissionalismo do ator e o sentido imediato
da linguagem teatral, que tinham sido a grande conquista dos "comici delFarte": -- um teatro, enfim, impulsionado pela necessidade de dar uma nova articulação humana à fábula cênica, visando transformar as máscaras
em pessoas, os tipos em caracteres, extraindo a comicidade
v

do espetáculo teatral simplesmente de uma perspicaz e
cordial adesão ao espetáculo da vida.
' Pode ser que Goldoni fosse induzido a escrever La
Locdndiera — a primeira, entre suas peças de assunto italiano, que não apresenta máscaras e o recurso ao dialeto
- também por motivos que poderíamos qualificar de
circunstanciais: há quem falasse do pendor do "poeta"
pela atriz que desempenhava os papéis de Colombina,
brindando-a com uma peça em que seria intérprete absoluta; de outro lado, os freqüentes ataques histéricos da
primeira atriz, Teodora Medebach, que amiúde paralisavam a atividade da Companhia, recomendavam a presença ao repertório de uma peça que dispensasse a participação da prima-dona. Em todo caso, quaisquer que
fossem os estímulos e as motivações circunstanciais, La
Locandiera nada tem de casual ou de ocasional; ao contrário, nela encontramos, pela primeira vez, inteiramente
realizados no plano artístico, os princípios da concepção
teatral que Goldoni, três anos antes, tinha proclamado e
defendido na peça programática II Teatro Cômico. Com
efeito, Mirandolina leva a madura e vital consistência
poética uma expressão da feminilidade, cujos traços já
parcialmente se tinham manifestado em várias personagens das precedentes peças goldonianas. Quebrar os cânones que rigidamente disciplinavam a tradicional hierarquia de papéis dos "comici dell'arte", atendia — orgânica e artisticamente — à visão revolucionária que Goldoni tinha do fato teatral. Enfim, transformar uma mulher do povo em personificação ativa da feminilidade
triunfante, era, por si mesmo, lógica conseqüência e alvo
necessário de um espírito sensível às exigências de uma
época nova, e cujo impulso inovador não podia deixar
de transpor os limites da mera técnica teatral.
vi

Autor de grande, mas também contrastada popularidade no seu século, que se encerrou com a Revolução
Francesa, Goldoni viu consagrada a sua arte, a partir de
meados do século XIX, pela melhor crítica literária e
através da interpretação dos maiores atores do Oitocentos. Mas talvez somente hoje se comece a entrever, na
sua amplitude, toda a importância da obra goldoniana:
que não é só a de ter renovado os esquemas da "commedia delFarte", já convencionais e anêmicos, ou seja,
de ter sido, como o reconheceram os próprios contemporâneos, o "reformador do teatro italiano", ou de ter dado,
com ritmos e acentos de inimitável felicidade, o quadro
vivo da sociedade da sua época, mas, sobretudo e essencialmente, a de ter interpretado e realizado, num plano
novo, o nexo entre vida, poesia e espetáculo, através de
uma peculiar capacidade de sentir a vida como teatro, e
o teatro como flagrante de vida. Daí a consistência e dimensão humana de suas personagens, além do mero clima
realista; a sua inesgotável veia de contador de histórias
que transforma em momentos de vida cênica os mais corriqueiros aspectos do cotidiano; o típico contraponto de
seu diálogo, que não é monodia, mas verdadeira orquestração coral. Está nisso, exatamente, a revolução goldoniana, que não nasce de postulados literários, nem da
leitura dos reformadores da época, mas de fato expressa,
em sua permanente cordial adesão à miúda realidade humana, quer como individualidade psicológica, quer como
dimensão coletiva e articulação coral, um espírito inovador talvez não menos vivo, radical e fecundo do que
aquele que sugeriam as páginas dos polemistas e dos
pensadores. Com efeito, fora de qualquer intuito especificamente satírico ou polêmico ("Je suis né pacifique"
poderá afirmar o escritor octogenário, concluído seu livro
VII

de memórias), Goldoni, ao traduzir para o palco o seu
novo sentido poético da vida, exprimiu algo de muito
mais importante e mais amplo de que a mera reforma
do teatro cômico italiano.
Desta integral renovação goldoniana, La Locandiera
(por opinião unânime dos críticos a primeira, em ordem
de tempo, das obras primas do nosso Autor) oferece um
documento expressivo, de grande sugestão e de permanente validade artística; não diríamos, o maior: pois, a
nosso ver, a voz mais alta de Goldoni tem que ser procurada nas grandes orquestrações corais de / Rusteghi, Lê
bíiruffe chiozzotte, II ventaglio, isto é, nas peças em que
os flagrantes da vida cotidiana da rua se tornam, poeticamente, espetáculo teatral. Em todo caso, em La Locandiera, peça ao mesmo tempo de caráter e de ambiente, o leitor poderá encontrar com facilidade os elementos
mais típicos da arte goldoniana, em suas modulações de
poesia e em suas implicações sociais. As apreciações críticas que se seguem, neste volume, poderão fornecer
oportuno subsídio para uma aprofundada leitura.
La Locandiera — quando da primeira apresentação
- agradou imensamente o público veneziano. O sucesso fez com que Teodora Medebach imediatamente sarasse de suas convulsões e exigisse a suspensão do espetáculo depois de apenas quatro representações, e a remontagem de Pamela, outra peça de Goldoni com magnífico papel para prima-dona. A carreira internacional
de La Locandiera começou no século seguinte, quando
todas as maiores atrizes, começando por Carlotta Marchionni, fizeram questão de interpretar o papel de Mirandolina. Adelaide Ristori levou a peça em suas to-wnécs, em todo o mundo. Seguiram-se as interpretações,
também famosas, de Eleonora Duse, Tina di Lorenzo,
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Irmã Gramática. Uma dúzia de libretos de ópera foram
tirados da peça, c musicados por diversos compositores.
Também fora da Itália as melhores atrizes começaram a
seguir o exemplo de suas colegas italianas. Mirandolma
tornou-se, assim, a mais popular e internacionalmente
conhecida personagem de Goldoni, marco quase inevitável na carreira de qualquer atriz. E La Locandiera
acabou sendo a mais representada peça de Goldoni, a
mais editada, e não só na Península; dela foram registradas 86 traduções, em 22 línguas.
EDOARDO BIZZARBI
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CRONOLOGIA
1707: aos 25 de fevereiro nasce Cario Coldoni, em Veneza.
1715-20: primeiro estudos no Colégio cios Jesuítas, em Perugia,
onde o pai, Ginlio Goldoni, exerce a profissão de médico.
1720-21: cursa filosofia, em Rímini, com os padres dominicanos.
1723-25: cursa a Faculdade de Direito em Pavia; é expulso
devido a uma sátira sobre as moças da cidade.
1728-30: trabalha como auxiliar na chancelaria do prefeito de
Chioggia, e, depois na do prefeito de Feltre. Começa a escrever "intermezzi".
1731-32: diploma-se em Direito na Universidade de Pádua, e
começa a exercer a advocacia.
1732-33: deixa Veneza. Viagens e várias ocupações. Em Milão,
começa a escrever para a Companhia cômica de Bonafede
VitaH.
1734: volta a Veneza. Começa a trabalhar para a Companhia de
Giuseppe Imer, do Teatro San Samuele; aqui é apresentada,
com sucesso, em novembro, a tragicomédia em versos Bclisário.
1735: acompanha a Pádua e Udine a Companhia Imer.
1736: acompanha a Gênova a Companhia Imer. Casamento com
Nicoletta Connio, filha de um notário.
1737-41: dirige, em Veneza, o teatro de ópera de San Giovanni
Crisóstomo.
1738: representação do Momolo cortesan, primeira comédia de
G., em parte "a soggetto", no Teatro San Samuele.
1741-43: exerce as funções de Cônsul da República de Gênova
em Veneza. Estréia no drama jocoso com La Contessina.
Deixa Veneza.
1744: dirige os espetáculos do teatro de Rímini.
1745-48: exerce a advocacia em Pisa. No outono em 1745 escreve para Ângelo Sacchi, popular "truffaldino", U svrvitore
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dl duc padrnni. Em abril de 1748, em Mantova, une à
Companhia de Girolamo Mcdebach como "poeta", isto é,
escritor dos textos teatrais. Volta a Veneza.
1749-52: contrato com Medebach (Teatro Sant'Angelo), com a
obrigação de fornecer à Companhia oito peças por ano, durante quatro anos. Pertencem a esse período, entre outras,
as seguintes peças: La vedava scaltra, La putta onorata, La
buona moglie, La famlglia deli'antiquaria, Pamela, H teatro
cômico, La bottega dei caffc. II bugiarão, I pettcgolezzi
delle donne, La moglie saggia, Lê dorme gelose, La serva
amorosa.
1753-62: deixa Medebach e passa a escrever para o Teatro San
Luca. Nesse período, com os melodramas jocosos e as tragicomédias, alterna suas melhores peças: Lê massere (1775),
// campiello (1756), Lê morbinose (1758), Gl'innamorati
(1759), I nutcghi (1760), a .trilogia da Villeggiatura (1761),
Sior Todero brontolon e Una delle ultime scre ai carncvale
(1762). Na temporada de 1753-54 torna-se particularmente
violenta a polêmica de Pietro Chiari contra G., que em 1762
é alvo também dos ataques de Cario Gozzi.
1762-64: aceita o convite da Comédie Italíenne, e vai a Paris.
Escreve peças "a soggetto".
1765: é nomeado professor de italiano da princesa Adelaide, filha
de Luís XV. Muda-se para Versalhes, onde fica até 1769.
1769: agraciado pela Corte com uma pensão anual de 3600 liras
francesas, volta a Paris.
1771: estréia, com grande sucesso, do "Bourni bienjaisant" no
teatro da Comédie Française.
1775-80: novamente em Versalhes, leciona italiano para a Corte.
1780: pura voltar a Paris, vende a própria biblioteca teatral.
1784-87: escreve Memoires, publicadas em Paris, em três volumes,
com dedicatória a Luis XVI, em agosto de 1787.
1789: eclode a Revolução.
1792: pela Assembléia Legislativa Republicana são suprimidas
as pensões da Corte. Pobreza e doença de Goldoni.
1793: aos 6 de fevereiro, morre G. assistido pela esposa Nicoletta
e por um sobrinho. Poucos dias depois, era publicado o
decreto da Convenção Nacional que estabelecia a pensão ao
escritor.
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S. Cleviére, ministro das contribuições públicas, dirigindo-se aos atores do Théâtre National, 13/2/1793.

ALGUMAS APRECIAÇÕES SOBRE O AUTOR
E A PEÇA
"Para julgar seus escritos
não sabiam que medida usar.
Por último, a Natureza
foi chamada a opinar.
"Aos críticos, aos rivais
a Natureza assim falou:
todo autor tem seus defeitos,
mas Goldoni me pintou!"
Voltaire, carta ao marquês Albergati,
19/6/1760.
"O sucesso desta peça foi tão brilhante, que a colocaram a par, e mesmo acima de tudo que eu havia feito
nesse gênero, em que o interesse depende do tratamento. .. Pode ser que me tenham adulado na Itália; mas
me fizeram crer que não havia feito nada de mais natural e mais bem elaborado, e que achavam a ação perfeitamente estruturada e acabada".
C. Goldoni, Memórias, 2.a parte, cap. XVI (1787).
*

*

*

" . . . suas peças teatrais pertencem aos tempos que
são próximos à Liberdade .. ."
xir

"A noite de anteontem foi destinada à Estalajadeira,
de Goldoni, que é, guardadas as proporções do gênio, o
Molière italiano. Tínhamos de ver Ristori no papel de
Mirandolina; íamos rir diante daquela que nos tem feito
chorar. Fedra despia a túnica antiga para atar à cinta o
avental da estalajadeira. Já não eram os furores da Medéia, eram as graças da rapariga do povo, que não reclama nenhum marido ingrato, mas procura um noivo esquivo. A transformação era súbita e enorme, antes de ver
Ristori; foi maior depois que a vimos. Pois que! aquela
rapariga, adorada por três fidalgos, e zombando de todos,
astuta, graciosa, namoradeira, tão natural na sua estalagem, tão senhora do seu avental, é a mesma Stuart que
ainda ontem fez tremer Isabel, a mesma Isabel que ontem mandou decapitar Stuart? É a mesmíssima Ristori,
a atriz dos cem caracteres e das cem máscaras, que tudo
interpreta com a feição própria, que deixa a coroa nos
palácios para entrar na hospedaria, e deixa as chaves na
hospedaria para voltar aos palácios; é agora a comédia
e a farsa como foi ontem a tragédia e o drama: e Ristori,
enfim, que tudo sabe e tudo estudou".
Machado de Assis, no Diário do Rio de Janeiro,
30/7/1869.

"Peço a todos os atores que
tomam parte na Locandiem para
evitar qualquer tom de grosseria.
Xlll

déns e controladas generosidades, é dona de hospedaria,
mas é sempre a Corallina da velha comédia que não
mais recebe ordens, e, simulando recebê-las, as dá. Em
pleno Setecentos, no século rriais afetado, empoado e
titulado, fazer cair sobre uma simples criadinha as honras reservadas a primeira atriz, e fazê-la aplaudir pelas
mãozinhas macias das empoadas damas venezianas, era
uma ousadia não só artística. Com o passar dos anos Mirandolina é uma personagem que aumenta de fascínio e
significado, e empresta novas luzes à comédia na qual
ela domina com graça, finura e inteligência, vencendo
uma graciosa batalha em prol do sexo feminino, de que
se sente paladina e representante. Deliciosa, fresca, arejada comédia".
E. Possenti, em "Corriere delia Será", 28/3/1953.

passo o perigo da paixão e do drama, conseguindo manter-se sempre no círculo encantado de sua leveza luminosa e gaia".
N. Sapegno, Compêndio di storia delia Ictteratiira
italiana. Firenze, Nuova Itália, 1958, vol. II, p. 532.

"A medida desta poesia consiste num ideal entrosamento de ternura e de ironia naquela pacata contemplação das paixões, dos erros, dos caprichos humanos, à luz
de uma sabedoria serena e todavia cordial, satisfeita com
a sua paz e ao mesmo tempo ciente da própria fraqueza
e disposta à indulgência e ao sorriso. Eis então, vista
com este estado de espírito entre enternecido e irônico,
a comédia doce-amarga do amor na Locandiera, na qual
parecem confluir e transfigurar-se, no plano poético, as
juvenis experiências eróticas do escritor, amplamente relembradas nas Memórias, com aquela inesquecível figura
da protagonista, Mirandolina, na qual o coquetismo, o
capricho sensual, a capacidade de sedução se tornam um
jogo e uma arte, difícil e vertiginoso, que beira a cada
XVI
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I QUADRO - Sala da Hospedaria
Em cena \ o Marquês de
Forlipópoli e o Conde de
Albafiorita.
MARQUÊS — Entre o senhor e eu, há alguma diferença.
CONDE — Aqui na hospedaria, seu dinheiro tem o mesmo valor que o meu.
MARQUÊS — Mas, se a hoteleira dispensa a minha pessoa certas atenções especiais, isto é porque eu as mereço
muito mais que o senhor.
CONDE -- Por que? Vejamos!
MARQUÊS — Porque eu sou o marquês de Forlipópoli.
CONDE — E eu sou o conde de Albafiorita.
MARQUÊS - Conde! hum! . . . Título comprado.
CONDE — Comprei meu título de conde na mesma hora
em que o sr. vendeu seu título de marquês. . .
MARQUES -- Chega! Eu tenho a minha dignidade, e
exijo respeito.
CONDE — Ninguém tem a intenção de desrespeitar o
sr. marquês . . . mas acontece que o senhor, falando com
muita liberdade . . .
MARQUÊS — Estou nesta hospedaria porque amo a hoteleira: Mirandolina. .. Todos o sabem, e todos devem
deixar em paz uma jovem que me agrada.
l

CONDE — Esta é boa! O sr. quer impedir-me de amar
a Mirandolína? Por que diabo pensa o sr. que eu me
encontro em Florença? Por que motivo deveria eu ficar
nesta hospedaria?
MARQUÊS — Está bem, está bem. O sr. não arranjará
nada.
CONDE — Eu, n ã o . . . e o senhor, sim?
MARQUÊS — Eu, sim... e o senhor, não. Sou o marquês de Forlipópoli, e Mirandolina precisa da minha
proteção.
CONDE — Mirandolina precisa de dinheiro, não de proteção.
MARQUÊS - - Dinheiro? Pois eu o tenho.
CONDE — Gasto um escudo por dia, sr. Marquês, e dou
presentes a Mirandolina quase que diariamente.
MARQUÊS — E eu não tenho o mau gosto de contar o
que faço.
CONDE — O sr. não conta, mas todo o mundo sabe.
MARQUÊS — Todo o mundo "pensa" que sabe.
CONDE — Sabe, sim senhor. Os criados falam. Três
paulos... três paulinhos... por dia!
MARQUÊS -- A propósito de criados... há aqui esse
tal de Fabrício... não gosto dele! Tenho a impressão
de que a hoteleira simpatiza muito com esse. . . indivíduo!
CONDE — Pode ser que ela queira desposá-lo. Não seria
coisa mal feita. Já faz mais de seis meses que o pai de
Mirandolina morreu. Uma moça, sozinha, tomando conta
de uma hospedaria, não pode deixar de encontrar-se em
situações difíceis. Da minha parte, se ela se casar, já prometi dar-lhe trezentos escudos.
MARQUÊS — Se ela se casar, quem lhe dará o dote serei e u . . . pois sou o seu protetor. Dar-lhe-ei. . . bem,
bem, tenho meus planos.
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CONDE — Vamos, vamos.. . podemos chegar a um acordo. .. Daremos trezentos escudos cada um. Que tal?
MARQUES — O que eu faço, faço-o secretamente, e não
costumo me vangloriar. Tenho a minha dignidade.
(bate palmas). Olá!...
CONDE — É um pobretão! Completamente arruinado, e
ainda com ares de imperador!
MARQUÊS -- Olá!... (bate palmas).
FABRÍCIO — (entrando). Às suas ordens, sr.
MARQUÊS - "Senhor?" Quem te ensinou a educação?
FABRÍCIO - Peço desculpas.
CONDE — Diga, Fabrício: como está sua patroazinha?
FABRÍCIO — Está muito bem, ilustríssimo.
MARQUÊS - Já se levantou?
FABRÍCIO -- Já, ilustríssimo.
MARQUÊS - Burro!...
FABRÍCIO - Por que, ilustríssimo?
MARQUÊS — Que história é essa de ilustríssimo?
FABRÍCIO — É o mesmo título que dei ao outro cavaleiro.
MARQUÊS -- Entre ele e eu, há alguma diferença.
CONDE -- (a Fabrício). Ouviu?
FABRÍCIO — (ao Conde). Ele tem razão. Há muita diferença. Basta olhar as contas.
MARQUÊS — Dize à patroa que venha cá, que eu preciso falar-lhe.
FABRÍCIO - - Perfeitamente, excelência. Errei, desta
vez?
MARQUÊS— Não. Aliás, tu já o sabes há três meses. És
um impertinente.
FABRÍCIO — Como quiser, excelência.
CONDE — Fabrício. . . Quer ver qual é a diferença que
existe entre um ilustre marquês e um simples conde?
3

MARQUÊS - Que é isso?
CONDE - - Eis aqui um escudo, Fabrício. Faça com
que cie lhe <lè o mesmo.
FABRÍCIO -• (do Conde). Obrigado, ilustríssimo, (ao
outro). Senhor Marquês. . .
MARQUÊS — Não sou louco. Não esbanjo assim o meu
dinheiro. Vai-te.
FABRÍCIO — Deus lhe pague, ilustríssimo... (ao Conde). Excelência! É um pronto! Fora do castelo, se quer
respeito, precisa de dinheiro, não de títulos!... ( s a i ) .
MARQUÊS — O sr. pensa que me pode esmagar com
seu dinheiro, mas não conseguirá coisa nenhuma. Meu
título vale mais do que todas as suas riquezas.
CONDE — Nada sei de valores. Para mim, só tem valor
o que se pode gastar.
MARQUÊS — Pode gastar à vontade. Mirandolina não
se interessa pelo senhor.
CONDE — Acha por acaso que ela é capaz de se interessar pela sua famosa nobreza? O que é preciso é dinheiro!
MARQUÊS — Que dinheiro e dinheiro! A moça precisa
de proteção: de alguém que, a qualquer momento, esteja
pronto a fazer-lhe um favor.
CONDE - - Exatamente. De alguém que, em caso de
necessidade, possa emprestar-lhe, digamos, duzentos feKpes.
MARQUÊS -- Um homem precisa inspirar confiança,
respeito...
CONDE -- Quando se tem dinheiro, todos confiam,
todos respeitam.
MARQUÊS — O sr. não sabe o que diz!
CONDE — Sei muito mais do que o senhor!
(entra o Cavaleiro de Ripafratta, vindo de seu c/uarto)

CAVALEIRO — Meus amigos, que barulho é esse? Estiveram discutindo outra vez?
CONDE - - Estamos debatendo um assunto interessantíssimo.
MARQUÊS — O sr. conde discute "comigo" os méritos
da nobreza.. .
CONDE — Não nego os méritos da nobreza. Apenas,
sustento que, quando alguém quer satisfazer certas vontades, precisa ter dinheiro.
CAVALEIRO -- Realmente, meu caro marquês...
MARQUÊS -- Acho melhor mudarmos de assunto.
CAVALEIRO — Mas por que chegaram a esta discussão?
CONDE — Pelo motivo mais ridículo do mundo.
MARQUÊS - Está vendo? O Conde acha tudo ridículo!
CONDE — O nosso marquês está apaixonado pela hoteleira. Eu também a amo, e creio que mais profundamente. Ele pretende ser correspondido, por simples homenagem à sua alta nobreza. Pois eu pretendo o mesmo,
como recompensa das minhas atenções. O senhor não
acha essa questão ridícula?
MARQUÊS -- O senhor ignora o valor da minha proteção.
CONDE — Pois é. Ele a protege, e eu gasto.
CAVALEIRO - - Em verdade, não posso imaginar motivo menos digno, para um debate entre cavaleiros. Os
srs. se alteram por causa de uma mulher? Basta uma
mulher para torná-los assim agitados? Uma mulher? Que
coisa mais absurda! Uma mulher? Quanto a mim, não
há perigo que eu brigue com quem quer que seja por
causa de mulher. Jamais gostei dessas criaturas, nunca
as apreciei, e tenho para mim que a mulher representa
para o homem uma espécie de doença; uma doença insuportável.

MARQUÊS - Bem, isso é demais. Mirandolina, por
exemplo, tem grandes qualidades.
CONDE — Nisso o marquês tem razão. A dona desta locanda é realmente encantadora.
MARQUÊS — O simples fato de ter despertado um sentimento de amor num homem como eu, demonstra que
há nesta mulher algo de excepcional.
CAVALEIRO — Os srs. me fazem rir. Que poderá ter
ela de tão extraordinário, que qualquer outra mulher não
possua?
MARQUÊS — Tem modos amáveis, que cativam...
CONDE — É bonita, fala com propriedade, veste-se corretamente, tem muito bom gosto...
CAVALEIRO — Fazem três dias que moro aqui, e não
notei nada disso.
CONDE — O sr. não observou bem a Mirandolina. Preste
atenção, e verá.
CAVALEIRO — Que loucura! Observei-a muito bem. É
uma mulher como todas as outras.
MARQUÊS — Como as outras, não. Ela tem algo mais.
Eu, que já freqüentei as mais distintas damas, não conheço outra mulher que saiba reunir, como esta, o encanto e a decência.
CONDE — Sempre lidei com mulheres. Conheço seus
defeitos, seus pontos fracos; mas esta é diferente. Há
tempos venho fazendo-lhe a corte; já gastei muito dinheiro em presentes; apesar disso, não consegui tocar-lhe a
ponta de um dedo.
CAVALEIRO -- Artes! Artes refinadas! Artes e artimanhas! Pobres loucos! Caíram na armadilha! Eu não,
eu não me deixaria engomar. Mulheres? Para o diabo
com todas elas!
CONDE — O sr. nunca amou?

CAVALEIRO — Nunca. E nunca amarei. Meus amigos
já fizeram o diabo para conseguir que eu me casasse, mas
eu sempre resisti.
MARQUÊS — Contudo o sr. é o único homem de sua
família. Já pensou na sucessão?
CAVALEIRO — Pensei muitas vezes. Mas, quando me
lembro que para se ter filhos é necessário suportar uma
mulher, a vontade logo se esfuma.
CONDE — Que pretende fazer de suas riquezas?
CAVALEIRO — Desfrutá-las em paz, na companhia de
bons amigos.
MARQUÊS — Muito bem, cavaleiro, muito bem. Pois as
desfrutaremos!
CONDE — E nada para as mulheres?
CAVALEIRO — Nada de nada. Não tocarão um ceitil
do que é meu (voz de Mirandolina cantando).
CONDE — Eis aí nossa hoteleira. Veja, veja como ela
é encantadora.
CAVALEIRO — Grande coisa! Acho quatro vezes mais
valioso um bom cavalo de raça.
MARQUÊS — Pois, se o sr. não gosta, eu gosto, e muito!
CAVALEIRO — Por mim, poderia ser mais bela do que
Vênus, e sempre a cederia com muito prazer aos srs.
MIRANDOLINA — (entrando). Bom dia, ilustres cavaleiros. Qual dos srs. precisa de mim?
MARQUÊS — Eu. Preciso falar com você, mas não aqui.
MIRANDOLINA — E onde, sr. marquês? Posso saber?
MARQUÊS - No meu quarto.
MIRANDOLINA — No seu quarto? Se precisar de alguma coisa, o criado irá até lá, para servi-lo.
MARQUÊS — (ao Cavaleiro). Viu que dignidade?
simCAVALEIRO — O que o sr. chama de dignidade é si
ples impertinência.

CONDE - • Eu, por mim, querida Mirandolina, posso
falar em público. Não será preciso que se incomode
em vir até o meu quarto. Veja estes brincos. Gosta?
MIRANDOLINA -- Lindos.
CONDE - São de brilhantes, sabe?
MIRANDOLINA - Sei, sei. Eu também conheço brilhantes.
CONDE — Pois fique com eles, se quiser.
CAVALEIRO — (à parte). Meu amigo, é jogar dinheiro
fora.
MIRANDOLINA — Por que motivo o sr. quer me dar
estes brincos de presente?
MARQUÊS - • Belo presente! Ela tem brincos muito
melhores do que estes.
CONDE - - Estes foram montados conforme a última
moda. Queira aceitá-los para me agradar.
CAVALEIRO - É louco, é louco!
MIRANDOLINA - - Não posso, meu sr.... creia, mas
eu...
CONDE — Se não os aceitar, me dará um grande desgosto.
MIRANDOLINA — Não sei o que diga. Quero que os
hóspedes desta locanda sejam meus amigos. Para não
dar um desgosto ao sr. conde, aceito.
CAVALEIRO - (à parte). Espertinha...
CONDE — (ao Cavaleiro). Que me diz o sr. desta delicadeza de sentimentos?
CAVALEIRO - - Delicadeza? Fica com os brincos, e
nem ao menos agradece.
MARQUÊS — Realmente, sr, conde, o sr. cometeu uma
ação muito elegante. Presentear a uma moça publicamente, por pura vaidade! Mirandolina, eu falarei com
você a sós. A sós. Sou um homem de honra.

MIRANDOLINA - - (à parte). Coitado! Está liso, liso.
(a todos). Se não houver outras ordens, preciso ir.
CAVALEIRO — Um momento. A roupa de cama que a
sra. me deu, não me agrada. Se não houver coisa melhor
nesta hospedaria, serei obrigado a providenciar eu mesmo.
MIRANDOLINA — Há coisa melhor, sem dúvida. Não
terei nenhuma dificuldade em fornecê-la ao sr.. Acho,
porém, que poderia pedi-la com um pouco mais de cortesia.
CAVALEIRO — Onde gasto o meu dinheiro, não preciso
fazer cerimonias.
CONDE — Tenha paciência com ele, Mirandolina. É um
grande inimigo das mulheres.
CAVALEIRO — Não preciso da indulgência desta moça.
MIRANDOLINA - - Pobres mulheres, que foi que lhe
fizeram? Por que é tão cruel para conosco, cavaleiro?
CAVALEIRO — Basta. Comigo a sra. não tomará muitas liberdades. Mande mudar a roupa de cama. Aliás,
mandarei eu mesmo o meu servidor. Amigos, até a vista.
(«ri).
MIRANDOLINA — Que urso! Nunca vi um igual.
CONDE - - Querida Mirandolina, nem todo o mundo
conhece suas qualidades.
MIRANDOLINA - - Francamente, estou tão desgostosa
com a malcriação deste homem, que tenho vontade de
mandá-lo embora.
MARQUÊS — Óiimo. E se ele não quiser sair, fale comigo, que o enxotarei daqui imediatamente. Conte com
a minha proteção.
CONDE — E quanto ao prejuízo, pensarei eu. Pagarei
tudo. (à parte). Ouça, mande embora o marquês também: pagarei a lotação da locanda.
MIRANDOLINA - Obrigada, srs., obrigada. Mas tenho
coragem bastante para dizer francamente a um forasteiro
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que é indesejável. Quanto ao prejuízo, não se preocupem: aqui nenhum quarto fica vago mais do que um dia.
FABRlCIO — (entrando). Sr. conde, há alguém a sua
' procura.
CONDE - Sabes quem é?
FARRlCIO — Deve ser o joalheiro. (à parte] Cuidado,
Mirandolina, este não é o seu lugar.
CONDE — Ah, é isso mesmo. Veio mostrar-me uma
jóia, uma jóia que pedi. Sabe, Mirandolina? Acho que
aqueles brincos precisam ser acompanhados.
MIRANDOLINA -- Isso é demais, sr. conde.
CONDE — Dou muito valor a você nenhum ao dinheiro.
Com licença. Vou ver este joalheiro. Até já, Mirandolina. Minhas homenagens, sr. marquês, (sai).
MARQUÊS — (à parte). Maldito! Quer me matar, com
todo esse dinheiro!
MIRANDOLINA — Francamente, o conde se incomoda
muito por minha causa.
MARQUÊS — Esta gente não pode ter um centavo, que
logo faz questão de gastá-lo, por pura vaidade! Conheço
este tipo de homem. Aliás, conheço o mundo.
MIRANDOLINA — Eu também conheço o inundo.
MARQUÊS — Pensa que as mulheres como você podem
ser conquistadas com presentes.
MIRANDOLINA — Rem, os presentes não fazem mal ao
estômago.
MARQUÊS — Eu teria receio de insultá-la, se procurasse criar-lhe obrigações desta espécie.
MIRANDOLINA — Quanto a isso, fique tranqüilo: o sr.
nunca me insultou.
MARQUÊS — E nunca a insultarei.
MIRANDOLINA — Não tenho a menor dúvida.
MARQUÊS — Mas, em tudo o que eu puder, estou às
ordens.
10
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MIRANDOLINA — Seria preciso que eu soubesse o que
é que o sr. pode.
MARQUÊS -- Tudo. É só experimentar.
MIRANDOLINA - Em verdade, não ouso.
MARQUÊS — Você é extraordinária, Mirandolina.
MIRANDOLINA -- Bondade sua, sr. marquês.
MARQUÊS — Ah, estou quase para dizer um despropósito. Tenho vontade de amaldiçoar este título de marquês!
MIRANDOLINA - - Por que, meu sr.?
MARQUÊS — Gostaria de estar na situação do conde.
MIRANDOLINA -- Devido talvez ao dinheiro?
MARQUÊS — Que dinheiro! Eu não dou importância a
isso. Mas, se eu fosse um simples conde, um conde ridículo, como ele...
MIRANDOLINA - Que faria o sr.?
MARQUÊS - • Por setenta mil diabos... casaria com
você. (sai).
MIRANDOLINA — Oh, mas isso é uma maravilha! O
excelentíssimo sr. marquês da miséria estaria disposto a
casar comigo? Acontece, porém, que se ele quisesse, haveria uma pequena dificuldade. "Eu" não o quereria.
Gosto do assado, não da fumaça. Se me tivesse casado
com todos aqueles que queriam (o que assim diziam),
a estas horas, isto aqui estava cheio de maridos! Todos
os que vêm a esta locanda, todos, se apaixonam, correm
atrás de mim, e muitos, muitos, falam até em casamento.
Só esse tal de cavaleiro de Ripafratta, esse urso selvagem,
me trata brutalmente. É o primeiro hóspede daqui, que
não gosta de conversar comigo. Não digo que todo o
mundo tenha a obrigação de se apaixonar; mas, desprezar-me? Isto não. Isto me dá uma raiva. .. Inimigo das
mulheres? Não gosta delas? Desgraçado! Evidentemen11

te não encontrou ainda uma mulherzinha que o soubesse puxar pelo nariz. Mas vai achá-la. Se vai! Estou
mesmo pensando que esta mulherzinha já apareceu. É
com estes sujeitos que eu fico terrível. Os que suspiram
por mim, logo me enjoam. A nobreza não se adapta a
minha pessoa. A riqueza me agrada e não me agrada.
Todo o meu prazer consiste em ver que os outros me
adoram, me desejam, me obedecem. Esta é a minha
fraqueza. Aliás, tenho a impressão de que é a fraqueza
de quase todas as mulheres. Quanto ao casamento, nem
se fala; não preciso de ninguém; vivo honestamente, e
tenho a minha liberdade. Brinco com todo o mundo,
mas não gosto realmente de ninguém. Gosto é de zombar destas caricaturas de amantes desesperados. E quero
usar todas as artes para derrotar, esmagar e espezinhar
aqueles corações bárbaros e selvagens que nos hostilizam,
a nós, as mulheres, que somos a melhor coisa produzida
na terra pela mãe Natureza.
FABR1CIO -- (entrando). Patroa.
MIRANDOLINA - Que há?
FABRICIO — O hóspede do quarto ali do meio, está fazendo barulho por causa da roupa de cama. Diz que é
muito ordinária, e quer mudá-la.
MIRANDOLINA - - Sei, sei. Já falou comigo. Vamos
atendê-lo.
FARRICIO — Muito bem. Dè-me a roupa, que eu a entregarei.
MIRANDOLINA -- Vá, Fabrício. Vou entregá-la eu
mesma.
FABRICIO - Pessoalmente?
MIRANDOLINA - Pessoalmente.
FABRÍCIO — Deve estar muito interessada neste cavaleiro . . .
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MIRANDOLINA — Interesso-me por todos os meus hóspedes. Não se meta!
FABRICIO — (à parte). Estou vendo. Não conseguirei
nada. Ela me dá esperanças, mas no fim. ..
MIRANDOLINA • • (à parte). Coitadinho! Ele tem
umas pretensões.
FABRICIO — O serviço nos quartos sempre foi feito por
mim.
MIRANDOLINA - • Você é muito brusco com os forasteiros.
FABRICIO - • Melhor muito brusco, que demasiado
atencioso.
MIRANDOLINA — Se está falando em mim, saiba que
não preciso de conselhos.
FABRÍCIO — Neste caso, vai precisar de um novo criado.
MIRANDOLINA - Por que, Fabrício? Está cansado de
mim?
FABRICIO — Lembra-se do que disse o sr. seu pai antes
de morrer?
MIRANDOLINA — Quando chegar a hora em que eu
resolver me casar, então me lembrarei do que ele disse.
FABRICIO — Mas eu tenho o estômago delicado, e não
suporto certas coisas.
MIRANDOLINA — Mas o que é que você pensa? Que
eu seja alguma leviana? Alguma louca, alguma namoradeira? Estou estranhando o seu comportamento, Fabrício. Que quer que me importem os hóspedes que entram
e saem da locanda? Costumo tratá-los bem, para o meu
interesse, para a reputação desta casa. E não preciso de
presentes. Não preciso de dinheiro. Para que, então?
Para namorar? Para isto basta um, e este não me falta:
sei que ele merece, e sei o que me convém. Quando
quiser casar-me, então me lembrarei do meu pai. E quem
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me tiver servido com sinceridade, não terá do que se
queixar. Conheço a gratidão. Sei apreciar as boas qualidades. Infelizmente, porém, vejo que minhas qualidades não são conhecidas nem apreciadas. Chega, Fabrício. E procure entender-me, se puder. (sai).
FABRÍCIO — Entendê-la? quem o poderá? Às vezes parece que ela me quer, às vezes nem me vê. Diz que não
é leviana, porém faz tudo o que lhe dá na veneta. Não
sei o que pensar. Veremos. Ela me agrada, gosto dela,
e, além do mais se conseguisse desposá-la, teria arrumado meus negócios para o resto da vida. Será melhor
que eu feche um olho e deixe o tempo passar. Afinal, os
hóspedes vão e vêm. Eu fico. O melhor pedaço será
sempre para mim. (sai).
II Q U A D R O -- Quarto do Cavaleiro de Ripafratta
SERVIDOR - (entrando). Excelência, trouxeram-lhe
esta carta.
CAVALEIRO — Está bem. Vai buscar o chocolate, (servidor sai — Cavaleiro abre a carta e íá)."Siena, dois de
janeiro de 1753. — Quem será? Horácio Ardenti. — Meu
caro amigo, a terna e profunda amizade que me liga à
sua pessoa, obriga-me a comunicar-lhe, com toda a urgência, que é necessário que você regresse à cidade. O
conde Ernesto morreu... -- Coitado! Era um bom sujeito. — Deixou uma única filha, herdeira de cento e cinqüenta mil ducados. Todos os seus amigos desejam que
esta fortuna seja entregue às mãos de um homem honrado como você, e já estão tratando com a família, a fim
de preparar..." Chega, chega! O melhor é que me deixem em paz. Não quero saber dessa história. Eles estão
cansados de saber que eu detesto as mulheres. E este
velho amigo, que deveria conhecer os meus sentimentos
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melhor do que qualquer outro, ainda vem me aborrecer
com propostas de casamento!... (rasga a carta). Para
que deveria eu desejar cento e cinqüenta mil ducados?
Vivendo sozinho, preciso de muito menos. Se eu fosse
casado, o dobro não bastaria. Casar eu? Prefiro a febre
quarta!...
MARQUES — (entrando). O amigo me dá licença para
uma visita de alguns minutos?
CAVALEIRO - Eu é que lhe agradeço.
MARQUÊS — Entre nós, ao menos, é possível conversar,
como convém a homens de qualidade. Ao passo que esse
Conde dos demônios não tem qualificação, nem para
dirigir-nos a palavra...
CAVALEIRO - Tenha paciência, marquês: mas será
melhor que respeite os outros, se quiser ser respeitado.
MARQUÊS — Eu sou muito franco. Costumo ser gentil
com todo o mundo, mas aquele homem me é insuportável.
CAVALEIRO — Insuportável só porque existe, entre os
dois, uma pequena rivalidade de amor? Que vergonha!
Um nobre, como o senhor, apaixonar-se por uma hoteleira! Um homem instruído, viajado, perder o controle
por causa de uma mulher!
MARQUÊS — Meu amigo, a verdade é que ela me enfeitiçou.
CAVALEIRO -- Que loucura! Que disparate! Por que
será que sobre mim esses feitiços não agem? O feitiço
consiste nos truques, nos ademanes, nas mistificações
destas danadas criaturas. Fique longe delas, e não haverá perigo de bruxarias.
MARQUÊS - - Bem, bem.. . mudemos de assunto. O
que muito me preocupa é o administrador das minhas
propriedades.
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CAVALEIRO -- Alguma irregularidade?
MARQUES -- N ã o . . . mas um descuido imperdoável.
(Entra o servidor com o
chocolate).
CAVALEIRO - Oh, desculpe... (ao servidor). Faça
outro, imediatamente.
SERVIDOR — É que o chocolate acabou, excelência.
CAVALEIRO — Bem, mais tarde iremos comprá-lo, (ao
Marquês), Se o sr. quiser ficar com esta...
MARQUÊS — (Agarra a xícara e começa a beber o chocolate sem cerimonias). Mas, como eu ia dizendo, o meu
administrador... (bebe).
CAVALEIRO — (à parte). E eu fiquei sem chocolate.
MARQUÊS -- . . . prometeu mandar-me pelo correio...
(bebe)... vinte e cinco escudo... (bebe).
CAVALEIRO — (à parte). Lá vem outra facada.
MARQUÊS - - Mas infelizmente, até agora... (bebe).
CAVALEIRO — Com certeza chegarão amanhã ou depois.
MARQUÊS — A coisa é . . . a coisa é . . . (acaba de beber). Tome. (entrega a xícara ao criado]. A coisa é que
eu tenho aqui um compromisso, e não sei o que fazer.
CAVALEIRO - Dia mais, dia menos...
MARQUÊS — Mas o senhor, que é um homem de honra,
sabe o que significa a palavra empenhada. É um compromisso sério, e . . . por todos os diabos! teria vontade
de arrancar os cabelos!...
CAVALEIRO — Desagrada-me ver o sr. tão preocupado.
(à parte}. Se eu soubesse como cair dessa, corretamente. . .
MARQUÊS -- O sr. teria dificuldade em me adiantar,
por alguns dias. . . ?
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CAVALEIRO — Meu caro marquês, se eu pudesse, atenderia ao seu pedido de todo o coração; aliás, se eu tivesse dinheiro comigo, já o teria oferecido ao sr. . . . Mas
acontece que também estou esperando uma remessa, e
portanto. . .
MARQUÊS — Não vá me dizer que está sem dinheiro.
CAVALEIRO — (Mostrando uma moeda de ouro e outras menores). Olhe aqui. Toda a minha riqueza. Não
chega a dois escudos.
MARQUÊS — Mas este é um escudo de ouro.
CAVALEIRO - Pois é. É o último.
MARQUÊS — B e m . . . empreste-me esse, e eu verei. ..
CAVALEIRO - Mas eu, então. . .
MARQUES — O sr. duvida de mim? Eu o devolverei!
CAVALEIRO - Está bem. Sirva-se, (dá-lhe o escudo).
MARQUÊS - - Preciso ir. Tenho um negócio urgente.
Até logo, meu amigo. E obrigado, sim? Ver-nos-emos no
almoço, ( s a i ) .
CAVALEIRO -- Formidável! O sr. marquês queria me
sangrar em vinte e cinco escudos, e acabou ficando com
um. Afinal de contas, perder um escudo não é coisa de
vida ou de morte. Ele não o devolverá, mas pelo menos,
deixará de me aborrecer. O pior é que tomou o meu
chocolate. Que indelicadeza! "Sou um homem de honra. .. sou um cavaleiro de qualidade.. ." Grande cavaleiro, mesmo!...
MIRANDOLINA -- (Entra carregando a roupa de cama). Dá licença?
CAVALEIRO - Que deseja?
MIRANDOLINA — Trouxe a roupa de cama. A melhor
que temos.
CAVALEIRO - Está bem. Ponha-a no quarto.
MIRANDOLINA -- Peço-lhe por favor, que a examine,
para ver se lhe agrada.
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CAVALEIRO — Que espécie de roupa é?
MIRANDOLINA - Os lençóis são de tela de Reims.
CAVALEIRO -• Tela de Reims?
MIRANDOLINA - Sim, meu senhor. Dez paulos a
braça. Olhe.
CAVALEIRO — Não precisava tanto. Bastava qualquer
coisa que fosse um pouco melhor do que a outra.
MIRANDOLINA — Costumo guardar estes lençóis para
os hóspedes de alto tratamento, que entendem destas
coisas. Em verdade, só fui buscá-los por se tratar do
senhor. A outro freguês não os daria.
CAVALEIRO - - Aposto que diz o mesmo a todo o
mundo.
MIRANDOLINA — Então observe o jogo de mesa.
CAVALEIRO -- H u m . . . essas telas flamengas perdem
muito, depois de lavadas. A sra. não precisava estragá-las
por minha causa.
MIRANDOLINA — Diante de um cavaleiro da sua qualidade, não dou importância a tais minúcias. Tenho
muitos desses guardanapos, e quero reservá-los para
Vossa Excelência.
CAVALEIRO — (à parte}. Inegavelmente ela sabe tratar
com cortesia.
MIRANDOLINA -- (à parte}. Tem mesmo um ar de
urso. Nem olha para as mulheres.
CAVALEIRO — Entregue tudo ao meu criado. Não precisa se incomodar.
MIRANDOLINA - Oh! isto não é trabalho. Gosto de
servir as pessoas distintas, que têm bom gosto.
CAVALEIRO -- Está bem, está bem, como quiser, (à
parte). Pura bajulação. Oh, mulheres!...
MIRANDOLINA - • Vou deixar a roupa de cama na
alcova.
CAVALEIRO — Como quiser, como quiser.
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MIRANDOLINA - - (à parte). Durinho, hein? Acho
que deste não sai nada. (vai guardar a roupa de cama).
CAVALEIRO — (à parte). Os bobos ouvem estas palavrinhas, acreditam em quem as diz, e caem na rede...
MIRANDOLTNA — Que deseja o sr. para o almoço?
CAVALEIRO — Qualquer coisa. O que houver.
MIRANDOLINA — Gostaria de saber se o sr. tem alguma preferência. Não me custaria nada providenciar.
CAVALEIRO - - Se houver necessidade, chamarei o
criado.
MIRANDOLINA -- Oh! os homens, nestas coisas, não
têm o cuidado e a paciência que temos nós mulheres.
CAVALEIRO - Escute aqui, minha senhora. Sou-lhe
muito grato pela atenção; mas fique sabendo que nem
desta maneira a sra. conseguirá fazer comigo o que fez
com o Marquês e o Conde. Entendeu?
MIRANDOLINA — A propósito, que é que o sr. acha da
futilidade desses cavalheiros? Mal chegam a uma locanda, fazem logo questão de namorar a locandeira. A gente,
meu caro senhor, tem mais o que fazer. Não sobra tempo para darmos ouvido às conversas desses conquistadores. Procuramos, é claro, salvar o nosso interesse. Deixamos escapar uma ou outra palavra gentil, para que não
se aborreçam e não nos abandonem. Mas depois... eu,
especialmente, quando vejo que começam a alimentar
ilusões, rio-me à grande!
CAVALEIRO — Muito bem. Gosto da sua sinceridade.
MIRANDOLINA — É a única qualidade que possuo.
CAVALEIRO -- Entretanto, com aqueles que a cortejam, a sra. sabe fingir.
MIRANDOLINA - Eu, fingir? Deus me livre. Eu não
sou nenhuma criança; já vivi bastante; não sou bonita,
mas já tive algumas boas oportunidades; em suma, não
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me casei porque não quis, e porque aprecio infinitamente a minha liberdade. Pergunte àqueles dois que suspiram por mim; veja se eu dei a qualquer um deles um
sinal, um sinalzinho de afeto; veja se alguma vez brinquei com eles de forma menos que inocente, e se alimentei às suas pretensões. Não os maltrato, pois isto contraria
o meu interesse; mas às vezes perco a paciência. Estes
homens fúteis, cerimoniosos, têm o poder de irritar-me.
E, pela mesma razão, detesto as mulheres que correm
atrás dos homens. Compreende agora?
CAVALEIRO — Isso. A liberdade é um tesouro precioso.
MIRANDOLINA - - E muitos o jogam fora, estúpidamente.
CAVALEIRO - - Eu sei o que faço. Fico longe, bem
longe disso tudo.
MIRANDOLINA - O sr. não é casado?
CAVALEIRO — Deus me livre! Não quero saber de mulheres.
MIRANDOLINA - Faz muito bem. Continue assim.
As mulheres, o sr. sabe, as mulheres. . . Bem, não cabe
a mim criticá-las.
CAVALEIRO — A sra. é a primeira mulher a quem ouço
falar desta maneira.
MIRANDOLINA -- Deve ser porque, em nossa profissão, somos obrigadas a ver e ouvir muitas coisas. Por
isso compreendo certos homens, que têm medo do sexo
feminino.
CAVALEIRO - (à parte). Estranha criatura...
MIRANDOLINA - Com a licença de V. S.a. , . (Faz
menção de sair}.
CAVALEIRO - Tem tanta pressa assim?
MIRANDOLINA — Não queria importuná-lo.
CAVALEIRO - Nada disso. Até me diverte.
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MIRANDOLINA - - Está vendo, Excelência? É o que
faço com todos. Demoro-me alguns minutos; e, sendo
alegre como sou, conto umas historias, digo umas pilhérias, só para diverti-los. E eles logo imaginam. . . O sr.
bem sabe: vêm logo com galanteies, com propostas...
CAVALEIRO -- Isto acontece porque a sra. é muito
amável.
MIRANDOLINA - Bondade sua, Excelência.
CAVALEIRO — E eles se apaixonam.
MIRANDOLINA - Que fraqueza! Que falta de caráter!
Apaixonar-se assim, sem mais nem menos!
CAVALEIRO — É uma coisa que nunca pude entender.
MIRANDOLINA — Indigna de um verdadeiro homem!
CAVALEIRO - Tolices... misérias da humanidade!
MIRANDOLINA - Todo homem deveria pensar como
o sr. (pausa). Excelência, por favor, dê-me a sua mão.
CAVALEIRO - Por que?
MIRANDOLINA — Conceda-me este favor. Olhe, minha
mão é limpa.
CAVALEIRO - Pronto. Eis a mão.
MIRANDOLINA — Esta é a primeira vez que tenho a
honra de apertar a mão de um verdadeiro homem.
CAVALEIRO — Bem, agora chega, (retira a mão).
MIRANDOLINA — Está vendo? Se eu tivesse apertado
a mão de um desses dois gaiatos, logo pensaria que eu
estava querendo Deus sabe o que. Ou, senão, desmaiaria. Por nada neste mundo deixaria esta gente tomar liberdades comigo. Eles não sabem viver. Como é bom
poder conversar livremente, sem malícia, sem preocupações, sem insinuações ridículas! Desculpe a • minha impertinência. Em tudo o que desejar, disponha de mim,
e eu o servirei com tanta dedicação, como nunca tive
por ninguém.
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CAVALEIRO — Qual será o motivo desta preferência?
MIRANDOLINA — Deixando de lado os seus méritos e
a sua condição, tenho ao menos a certeza de que com o
sr. posso tratar francamente, sem imaginar que pretenda
fazer mau juízo e mau uso das minhas atenções. Conforta-me sobretudo a idéia de que o sr. me tem por uma
criada, apenas, sem atormentar-me com pretensões ridículas, com caricaturas absurdas.
CAVALEIRO — (à parte). Que diabo terá ela, que eu
não entendo?
MIRANDOLINA — (à parte). O urso está ficando mansinho.
CAVALEIRO — Bem, bem, se a sra. tiver que cuidar de
suas obrigações, não se prenda por minha causa.
MIRANDOLINA — Obrigada, sr.. Preciso mesmo cuidar
dos negócios da casa. São estes os meus namoros, as
minhas diversões. Se precisar de alguma coisa, chame
e mandarei o criado.
CAVALEIRO -- S i m . . . m a s . . . se, de vez em quand o . . . a sra. também quiser aparecer... terei prazer em
vê-la.
MIRANDOLINA -- Acontece que eu nunca vou aos
quartos dos hóspedes. Mas aqui, é diferente: aqui, uma
vez ou outra, aparecerei.
CAVALEIRO - Por que logo aqui?
MIRANDOLINA — Porque... se V. Exa. permitir, direi
q u e . . . que gosto muito do sr.
CAVALEIRO - Gosta de mim?
MIRANDOLINA -- Gosto porque não é fútil, porque
não é um destes galanteadores. (à parte). Macacos me
mordam, se antes de amanhã não está caído por mim.
(sai).
CAVALEIRO - Eh! eu sei o que faço. Mulheres? Longe de mim! Esta seria capaz de me fazer cair mais fà22

cilmente do que as outras. Tem certa franqueza, certo
desembaraço, que é realmente pouco comum. Tem mesmo algo de extraordinário; mas nem por isso vou cair no
laço. Se se tratasse de um simples passatempo, escolheria esta, sem dúvida... Mas o perigo é o amor, a perda da liberdade. Nada, n a d a . . . não sou um desses loucos que se apaixonam por mulheres! (sai).
III QUADRO -- Sala da Hospedaria
(Entram em cena: Fabrício,
Hortêmia e Dejanira).
FABRÍCIO -- Se as sras. quiserem, posso mostrar-lhes
um apartamento. Um quarto de dormir e uma sala para
jantar, receber, jogar, costurar.
HORTÊNSIA — Está bem, está bem. O sr. é proprietário
ou criado?
FABRÍCIO - Criado, às ordens de V. S.a
DEJANIRA — (« parte). Ele nos trata de Senhoria.
HORTÊNSIA — (à parte). Devemos responder à altura.
(com importância). Meu rapaz...
FABRÍCIO -- Madame.
HORTÊNSIA — Diga ao seu padrão que venha cá. Precisamos falar com ele sobre a nossa estadia.
FABRÍCIO — A patroa vem já. Com licença, (à parte).
Quem serão estas duas sras. sozinhas? Pelo aspecto, pelas
roupas, parecem grandes damas. (sai).
DEJANIRA — Ele nos tomou por duas damas.
HORTÊNSIA - • Melhor assim. Seremos bem tratadas.
DETANIRA — Mas pagaremos o dobro.
HORTÊNSIA - Deixe isso por minha conta. Fazem
muitos anos que ando por este mundo.
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DEJANIRA -- Não queria que este engano provocasse
alguma complicação.
HORTÊNSIA -- Querida, você não tem imaginação.
Com que, então, duas comediantes, acostumadas a representar condessas, marquesas e até princesas, terão dificuldade em interpretar um papel no palco desta hospedaria?
DEJANIRA — Chegarão nossos companheiros e logo seremos desmascaradas.
HORTÊNSIA — É impossível que eles cheguem a Florença hoje. De Pisa até aqui, de navio, são necessários
três dias, no mínimo.
DEJANIRA — Mas que estupidez, viajar de navio!
HORTÊNSIA - - Falta de prata. Ainda bem que nós
duas pudemos vir de carruagem.
DEJANIRA — Aquela recita extraordinária foi um grande negócio.
HORTÊNSIA — Foi. Mas se não estivesse eu na porta,
não dava resultado.
FABRÍCIO — (voltando). A patroa vem chegando.
HORTÊNSIA - Muito bem.
FABRÍCIO -- Disponham de mim à vontade. Já servi
algumas damas ilustres, e o mesmo farei com Vossas Senhorias.
HORTÊNSIA — Precisando, aproveitarei seus préstimos,
meu rapaz.
DEJANIRA - (à parte). Hortênsia, nestes papéis, é
formidável!
FABRÍCIO — E agora, se me dão licença, nobres sras.,
preciso tomar nota de seus ilustres nomes neste caderno.
(dirige-se a uma escrivaninha), '
DEJANIRA -- (à parte) Pronto. Já começou.
HORTÊNSIA — Por que deveria eu revelar o meu nome?
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FABRÍCIO -- É que o governo nos obriga a registrar,
nome, condição, pátria de origem e dia de chegada, de
todos os passageiros que aqui vêm se hospedar. E se
não o fizermos, ai de nós!
DEJANIRA - - (a Hortênsia). Acabou-se a festa.
HORTÊNSIA — Muitos devem dar um nome imaginário.
FABRÍCIO — Isto não nos interessa. Escreve-se o que
o freguês vai ditando, e nada mais.
IIORTÊNSIA — Pois escreva. Baronesa Hortênsia de
Monteclaro, palermitana.
FABRÍCIO - (à parte). Siciliana... sangue quente.
(escreve). E a sra., por favor?
DEJANIRA -- Bem, eu.. . não sei o que dizer.
HORTÊNSIA -- Vamos, condessa Dejanira, diga o seu
nome.
FABRÍCIO - Sim, por favor.
DEJANIRA - Pois não ouviu?
FABRÍCIO -- (escrevendo). A excelentíssima sra. condessa Dejanira. .. E o sobrenome?
DEJANIRA — O sobrenome também?
HORTÊNSIA - - Dejanira dos Bugalhos, romana.
FABRÍCIO — Não precisa mais nada. Desculpem a maçada. A patroa vem já. (à parte). Bem que eu vi que se
tratava de damas! Acho que vou fazer bons negócios.
Hão de chover as gorjetas, (sai).
DEJANIRA -- (Declamando). Ponho-me humildemente
às ordens da baronesa.
HORTÊNSIA — A vós presto solenes homenagens, condessa.
DEJANIRA — Que sublime fortuna é esta, que me dá a
preciosa oportunidade de cumprimentar a vossa grandeza?
HORTÊNSIA — Da fonte do meu coração estão jorrando
torrentes de agradecimentos.
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(aparece
silêncio).

Mirandolina

em

DEJANIRA — Baronesa, qucreis lisonjear-me?
HORTÊNSIA — A sra. condessa merece muito mais.
MIRANDOLINA -- (à parte}. Mas que damas cerimoniosas!
DEJANIRA — (à parte). Ah, que coisa engraçada!
HORTÊNSIA — Silêncio, a patroa está aí.
MIRANDOLINA — As suas ordens, minhas sras.
HORTÊNSIA - Bom dia, mocinha.
DEJANIRA — Muito prazer em conhecê-la.
HORTÊNSIA -- (beliscando Dejanira). Cuidado...
MIRANDOLINA - (à Hortênsia). Permita que eu lhe
beije a mão.
HORTÊNSIA -- Vejo que és bem educada. (Dá-Uie a
mão. Dejanira ri).
MIRANDOLINA - (A Definira). A sra. também.
DEJANIRA - Não precisa.
HORTÊNSIA — Vamos, seja gentil com esta moça. Dê-Ihe a mão.
MIRANDOLINA - Se me permite...
DEJANIRA — Pois aqui está. (dá-lhe a mão e r i ) .
MIRANDOLINA - A sra. está rindo?
HORTÊNSIA — A condessa é assim mesmo. Está rindo
de mim. Contei-lhe uma história e ela achou graça.
MIRANDOLINA — (à parte). Aposto que não são damas. Se o fossem, não viriam sozinhas.
HORTÊNSIA — Precisamos falar sobre as condições de
nossa estadia.
MIRANDOLINA - - Bem, as sras. estão sozinhas. Não
têm cavaleiros, não têm criados, não têm ninguém. . .
HORTÊNSIA — É que o barão, meu marido...
DEJANIRA -- ( r i ) .
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MIRANDOLINA - Por que ri, sra. condessa?
HORTÊNSIA — Isso mesmo, por que ri?
DEJANIRA — Estou pensando no seu marido, o barão.
HORTÊNSIA — Ah! É um cavaleiro muito espirituoso.
Conta sempre umas anedotas. Chegará daqui a pouco,
com o conde Horácio, o esposo desta sra. (Dejanira r i ) .
MIRANDOLINA - O sr. conde também a faz rir?
HORTÊNSIA - - Vamos, condessa, procure controlar-se.
MIRANDOLINA - Minhas sras., façam-me um favor.
Estamos a sós, ninguém nos escuta. Esse condado, essa
baronia, não seriam por acaso...
HORTÊNSIA — Que quer dizer? Duvida de nossa nobreza?
MIRANDOLINA -- Não se altere, madame, senão fará
rir a sra. condessa.
DEJANIRA - ASinal, para q u e . . . ?
HORTÊNSIA - Condessa!
MIRANDOLINA — Sei o que a sra. queria dizer.
DEJANIRA — Se adivinhou, é muito inteligente.
MIRANDOLINA -- A sra. queria dizer: para que fingirmos, se não somos damas? Não é isso?
DEJANIRA — A sra. nos reconheceu?
HORTÊNSIA — Grande comediante! Não sabe sustentar
um papel!
DEJANIRA — Fora de cena, não sei fingir.
MIRANDOLINA — Muito bem, sra. baronesa. Gosto de
ver que tem espírito, e que é muito franca.
HORTÊNSIA -- Foi uma brincadeira inocente.
MIRANDOLINA - - Eu também gosto de brincar. Fiquem na hospedaria o quanto quiserem. Dar-lhes-ei o
apartamento que Fabrício prometeu. Com uma condição, porém: se chegarem aqui fregueses de importância,
as sras. se mudarão, e eu lhes arranjarei uns quartos bem
confortáveis.
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DEJANIRA - Está combinado.
HORTÊNSIA -- Quando gasto meu dinheiro, pretendo
ser servida como uma dama. Enquanto eu pagar, não
deixarei o apartamento.
MIRANDOLINA — Vamos, sra. baronesa, seja boazinha.
Oh, eis o nosso marquês. Um cavalheiro que mora aqui
há vários dias. Quando vê mulheres, logo aparece.
DEJANIRA — É marquês mesmo?
MIRANDOLINA - É.
HORTÊNSIA - Rico?
MIRANDOLINA — Não sei. Não me meto na vida dos
hóspedes.
MARQUÊS — (entrando). Dão licença? Estou incomodando?
HORTÊNSIA -- Absolutamente.
MARQUÊS — Bom dia às lindas damas.
DEJANIRA - Bom dia, cavaleiro.
HORTÊNSIA - Às suas ordens, sr.
MARQUÊS - (à Mirandolina). São forasteiras?
MIRANDOLINA — Sim, excelência. Vieram morar aqui.
Deram-me esta honra.
MARQUÊS - Honra? Quem são elas?
MIRANDOLINA - Esta é a baronesa Hortênsia de Monteclaro, e esta é a condessa Dejanira. dos Bugalhos.
MARQUÊS - Oh! Grandes damas, em verdade!
HORTÊNSIA - Qual é a sua graça, sr.?
MARQUÊS — Sou o Marquês de Forlipópoli.
DEJANIRA — (à parte). A moça quer prolongar a brincadeira.
HORTÊNSIA — Muito prazer em conhecê-lo, sr. marquês.
MARQUÊS — Se lhe posso ser útil, disponha. É uma
grande honra ter as sras. aqui. Escolheram bem. A patroa é muito atenciosa.
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MIRANDOLINA -- O marquês é que é muito gentil.
Estou sob a sua proteção.
MARQUÊS - - Isso mesmo. Eu a protejo, e protejo a
todos os que vêm morar em sua hospedaria. Repito: disponham de mim.
HORTÊNSIA - Obrigada.
DEJANIRA — Muito obrigada. (Marquês tira do bolso
um lenço de seda, desenrola-o como se quisesse enxugar
a testa).
MIRANDOLINA — Lindo lenço, sr. marquês.
MARQUÊS - - Acha? Não é verdade que tenho bom
gosto?
MIRANDOLINA - O lenço é de ótimo gosto.
MARQUÊS — (à Hortênsia}. Já viu um mais bonito?
HORTÊNSIA -- Nunca. É maravilhoso, (à parte). Bem
que eu o aceitaria como presente.
MARQUÊS — (à Dejanira). Vem de Londres.
DEJANIRA -- É muito bonito.
MARQUÊS — Não é verdade que tenho bom gosto?
DEJANIRA — (à parte). Devia oferecê-lo a mim.
MARQUÊS — Aqui na hospedaria há um tal de conde,
que tem dinheiro, e não o sabe gastar. Esbanja fortunas
e não compra nunca um objeto de bom gosto.
MIRANDOLINA - - O sr. marquês conhece, distingue,
sabe, vê e entende.
MARQUÊS — A arte está em saber dobrar estes lenços
para que não se estraguem, (executa). São coisas que
devem ser guardadas com cuidado. Tome. (entrega a
Mirandolina}.
MIRANDOLINA — Quer que eu o ponha no seu quarto?
MARQUÊS - Não, ponha-o no seu.
MIRANDOLINA - No meu, por que?
MARQUÊS — Porque. . . é um presente.
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MIRANDOLÍNA — Desculpe, excelência, mas.. .
MARQUÊS — Pois é assim. É um presente.
MIRANDOLINA - Não quero.
MARQUÊS - Quer me ofender?
MIRANDOLINA — Isso nunca. O si. marquês bem sabe
que não quero ofender ninguém. E para não dar-lhe esse
desgosto, aceitarei.
DEJANIRA - Ela é sabida.
HORTÊNSIA -- E depois falam das comediantes.
MARQUÊS -- (à Hortênsia). Viu? Um lenço de Londres, e eu o dei de presente a nossa hoteleira!
HORTÊNSIA - O sr. é generoso.
MARQUÊS - Eu sou assim.
MIRANDOLINA — (à parte). É o primeiro presente que
ele me faz. Francamente, não sei onde foi arranjar este
lenço.
DEJANIRA — Sr. marquês, será fácil encontrar em Florença este tipo de lenço? Gostaria de ter um.
MARQUÊS - - Igual a este, será difícil. Mas procuraremos.
MIRANDOLINA - • (à parte). Muito bem a condessinha.
HORTÊNSIA - Sr. marquês, já que conhece tão bem a
cidade, poderia mandar-me um sapateiro de luxo? Preciso fazer umas compras.
MARQUÊS - - Mandar-lhe-ei o meu.
MIRANDOLINA -- (à parte). Ótimo. Todas em cima
dele. Mas não tem um centavo, nem de amostra.
HORTÊNSIA — Fique conosco, marquês. Faça-nos companhia.
DEJANIRA — Quer almoçar conosco?
MARQUÊS — Com muito prazer, (à parte). Não fique
com ciúmes, Mirandolina. Bem sabe que o meu coração
lhe pertence.
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MIRANDOLINA — À vontade. Acho bom que se divirta.
HORTÊNSIA — O sr. será o nosso cicerone.
DEJANIRA — Não conhecemos ninguém. Contamos com
o sr.
MARQUES — Queridas, estou aqui para servi-las.
CONDE — (entrando). Mirandolina, estava í\ sua procura.
MIRANDOLINA — Estou aqui, com estas damas.
CONDE — Damas? Muito prazer em conhecê-las.
HORTÊNSIA — Prazer meu. (à parte). Este me parece
melhor ainda.
DEJANIRA - - (à parte). O diabo é que eu não sei
tratar com estes trouxas.
MARQUÊS — (u MirandoUna). Mostre-lhe o lenço.
MIRANDOLINA - - Olhe, sr. conde, o lindo presente
que recebi do marquês.
CONDE — Formidável! Bravos, sr. marquês.
MARQUES - - Nada, nada. Tolices. Guarde-o, Mirandolina. Não quero que fale nisso. O que eu faço, não
é para ser divulgado.
MIRANDOLINA — (à parte) — Não quer que se saiba,
e manda mostrar o lenço. Pobre marquês! Meio miséria
e meio empáfia.
CONDE — Com a licença das senhoras, gostaria de dizer
duas palavras a Mirandolina.
HORTÊNSIA - Ora! fique à vontade.
MARQUES — Guardando o lenço assim, você o estragará.
MIRANDOLINA — Vou pô-lo no algodão, assim não se
machucará.
CONDE — Olhe, Mirandolina: é um anel de brilhantes.
(cxibe-o).
MIRANDOLINA - Lindo.
CONDE -- Tem o mesmo desenho dos brincos que lhe
dei.
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(Hortênsia e Dejanira observam a cena e falam entre
si).
MIRANDOLINA - Combina perfeitamente. Mas é ainda mais precioso.
MARQUÊS -- (à parte). Maldito seja esse conde, com
todo o seu dinheiro e os mil diabos que o carreguem!.. .
CONDE — Faço questão que aceite este anel, Mirandolina, para completar o enfeite.
MIRANDOLINA — Não o quero, absolutamente.
CONDE - • Mirandolina, você não fará esta grosseria a
um amigo sincero como eu.
MIRANDOLINA - É verdade: detesto grosserias. E
para demonstrá-lo, só para isso, aceitarei.
(Troca de falas e olhares
entre Hortênsia c Dejanira).
MIRANDOLINA - Que me diz a isso, sr. Marquês não
é uma linda jóia?
MARQUÊS — Em seu gênero, o lenço é coisa muito mais
fina.
MIRANDOLINA - É, mas entre um gênero e o outro,
há muita diferença.
MARQUÊS — («o Conde). O que é muito deselegante é
este sistema de se gabar em público das despesas que se
fazem.
CONDE — É verdade: os presentes do sr. são absolutamente secretos.
MIRANDOLINA - (à parte). Eles brigam, e quem
ganha sou eu.
MARQUÊS - - Queridas damas, estou às suas ordens.
Vamos almoçar, (ao Conde). Elas me convidaram.
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HORTÊNSIA - (Ao Conde). Qual é a sua graça, sr.?
CONDE — Sou o conde de Albafiorita, para servi-la.
DEJANIRA — (à parte). Diabo! É um ricaço famoso.
HORTÊNSIA -- Mora aqui?
CONDE — Provisoriamente.
DEJANIRA — Ficará muito tempo?
CONDE - Acho que sim.
MARQUÊS — As sras. devem estar cansadas. Vou acompanhá-las ao apartamento...
HORTÊNSIA - Espere, (ao Conde). De que cidade é
o sr. Conde?
CONDE — Napolitano, madame.
HORTÊNSIA — Somos do mesmo estado. Eu sou palermitana.
DEJANIRA — Eu sou romana, mas vivi muito tempo em
Nápoles. Aliás, tenho lá alguns negócios, e preciso muito
falar sobre isso com algum napolitano.
CONDE — Estou às suas ordens. As sras. estão sozinhas?
MARQUÊS -- Estão comigo. Eu as protejo.
HORTÊNSIA • Estamos absolutamente sozinhas, sr.
Conde, por uma série de circunstâncias que lhe contaremos depois... em particular!
CONDE - Mirandolina!
MIRANDOLINA -- Senhor.
CONDE -- Mande preparar no meu quarto o almoço
para três pessoas. As sras. aceitam, não é verdade?
HORTÊNSIA — Aceitamos com entusiasmo.
MARQUÊS — Mas eu fui convidado, e . . .
CONDE - Teria muito prazer em manter o convite,
porém minha mesa é muito pequena e só serve para três
pessoas.
MARQUÊS — Queria ver agora que estas senhoras...
HORTÊNSIA — Vamos, vamos, sr. Conde. O Marquês
almoçará conosco amanhã, (sai).
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DEJANIRA — Senhor Marquês: se encontrar aquele lenço, não se esqueça! ( s a i ) .
MARQUÊS — O sr. me pagará por isso!
CONDE - Que foi que eu fiz?
MARQUÊS -- Basta! Tenho a minha dignidade, e não
estou acostumado a ser tratado desta maneira... E essa
condessinha queria de mim um lenço? Um lenço de
Londres? Nunca! Mirandolina guarde com carinho o
seu lenço. Brilhantes há em toda a parte, mas um lenço
como esse não existe, hoje em dia, no mundo inteiro.
(sai).
MIRANDOLINA — (à parte). Ele é que é único, mesmo!
CONDE — Mirandolina, querida, você vai se zangar se
eu fico algum tempo com essas damas?
MIRANDOLINA - Nada disso, meu senhor.
CONDE — Faço-o por você... para aumentar o crédito
e a freguesia da sua casa. Mas não se esqueça de que
tudo o que é meu lhe pertence exclusivamente: meu
coração, minha fortuna... tudo. E de tudo você pode
dispor, sendo a dona e a rainha, ( s a i ) .
MIRANDOLINA — Com toda a sua fortuna, jamais conseguirá que eu goste dele. E muito menos o conseguirá
o Marquês, com a sua ridícula proteção. Se eu tivesse
que escolher entre os dois, é claro que ficaria com aquele
que gasta mais dinheiro. Mas a verdade é que não quero
saber nem de um nem do outro. Agora o meu empenho é
o de fazer capitular o cavaleiro de Ripafratta; isto vai
ser para mim um prazer tão sutil, que não o trocaria por
um anel duas vezes maior do que este. Vou tentar; não
tenho a habilidade que têm essas duas comediantes, mas
vou tentar. O conde e o marquês vão ficar ocupados
com essas famosas d a m a s . . . por isso, vão deixar-me cm
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paz por algum tempo, e eu poderei agir à vontade com
o meu urso. Será possível que ele não ceda? Quem pode
resistir a uma mulher, se esta tem tempo e possibilidade
de utilizar a sua arte? Quem foge, se salva quase sempre;
mas quem pára, olha, escuta e conversa, este, mais cedo
ou mais tarde, há de cair! há de cair!...
FIM DO PRIMEIRO ATO
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ATO II

I QUADRO -- Quarto do Cavaleiro de Ripafratta
(Mesa posta. Estão em cena
o Cavaleiro e o Servidor.
Entra Fabrício com a sopa).
FABRICIO — (ao Servidor). Diga ao seu patrão que a
sopa está na mesa.
SERVIDOR — Por que não o diz você mesmo?
FABRÍCIO — Ele é tão ranzinza que tenho medo até de
lhe falar.
SERVIDOR — Ele não é mau. Não gosta das mulheres,
mas, afora isso, é muito delicado.
FABRÍCIO -- Não gosta das mulheres? Pois não sabe
o que é bom. (sai).
SERVIDOR -- Excelência, o almoço está pronto.
CAVALEIRO — (Indo sentar-se). Tenho a impressão de
que este almoço chegou mais cedo que de costume.
SERVIDOR — É que nós fomos servidos antes dos outros. O conde de Albafiorita até ficou zangado, porque
havia convidado umas damas e não queria esperar. Mas
a patroa fez questão de que o sr. fosse o primeiro!
CAVALEIRO — Foi muito gentil de sua parte.
SERVIDOR -- É uma mulher extraordinária. Em todo
este inundo, não vi uma hoteleira mais simpática.
CAVALEIRO - Gostas dela, hein?
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SERVIDOR — Se não estivesse tão acostumado com o sr.,
trabalharia com muito prazer para a Miranclolina.
CAVALEIRO — Bobão! Que vantagem tirarias disso?
SERVIDOR — Seria para ela uma espécie de cachorrinho
fiel. (Recebe o prato vazio c sai).
CAVALEIRO — Cáspite! A mulherzinha encanta a todo
mundo. Seria deveras engraçado se me encantasse também. Nada disso: amanhã partirei para Livorno. Hoje
ela pode ainda se desdobrar em atenções, mas logo verá
que eu não me deixo enfraquecer. Antes que eu supere
minha aversão às mulheres, será preciso muito mais.
SERVIDOR — (Voltando com carne cozida e um outro
prato). A patroa disse que, se o sr. não gostar do fraugo, pode-lhe arranjar um peru.
CAVALEIRO - Gosto de tudo. E isto, o que é?
SERVIDOR — A patroa disse que quer saber se a V. Exa.
agrada este molho, que ela mesma fez, com suas mãos.
CAVALEIRO — Está me acumulando de cortesia, (experimenta). É ótimo! Diga-lhe que gostei e que a agradeço muito.
SERVIDOR -- Darei o recado, excelência.
CAVALEIRO - Deves dá-lo imediatamente. Vai!
SERVIDOR -- Vou correndo, (à parte). Mandando recadinhos para a moça? Que milagre! (sai).
CAVALEIRO -- Este molho é delicioso. Nunca provei
coisa melhor. Se Mirandolina continuar assim, terá sempre muitos fregueses. Boa mesa, roupa branca de primeira qualidade. .. E depois, não se pode negar que
ela é muito atenciosa. O que mais me agrada, entretanto,
é a sua franqueza. Uma sinceridade assim, é coisa rara.
Afinal, por que é que eu não gosto de mulheres? Porque
são mentirosas, hipcícritas, enganadoras. Mas uma sinceridade dessas. . .
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SERVIDOR - (entrando). A patroa agradece a V. Exa.
pela delicadeza com que se dignou agradecer sua pequena homenagem.
CAVALEIRO — Muito bem, sr. embaixador, muito bem!
SERVIDOR — Agora ela está cozinhando outro prato.
Mas não sei o que seja.
CAVALEIRO — Está cozinhando, ela mesma?
SERVIDOR - Ela mesma.
CAVALEIRO -- Traga-me o vinho.
SERVIDOR -- Já vai.
CAVALEIRO -- Preciso responder com generosidade a
estas cortesias. Ela é mesmo muito amável. Pagarei o
dobro da diária. Em suma: tratá-la bem e fugir depressa.
(volta o Servidor com o vinho). O conde foi almoçar?
SERVIDOR — Começou agora. Já lhe disse que tem
duas convidadas? Duas moças muito bonitas!
CAVALEIRO — Duas moças? Quem são elas?
SERVIDOR — Chegaram há poucas horas. Não as conheço.
CAVALEIRO — E o conde as conhecia?
SERVIDOR -- Acho que não. Mas, logo que as viu,
convidou-as para almoçar.
CAVALEIRO — São estas as fraquezas dos homens. Então o sr. conde, mal vê chegar duas mulheres, agarra-se
a elas. E, o que é pior, elas aceitam. Sabe Deus quem
são elas! Aliás, sejam quem forem, são mulheres, e isso
basta. Esse conde vai se arruinar. Diga-me: o marquês
também está almoçando?
SERVIDOR - Saiu e não voltou ainda.
CAVALEIRO — Almoçando com duas mulheres! Que
bela companhia! Com suas caretas, elas me fariam perder
o apetite.
MIRANDOLINA — (aparece na porta com um prato).
Dá licença?
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CAVALEIRO - Vamos, homem.
SERVIDOR - O que?
CAVALEIRO —Tire o prato das mãos da moça.
MIRANDOLINA — Não, não. Desculpe, mas faço questão de servir eu mesma, (executa').
CAVALEIRO - Não é ofício da sra.
MIRANDOLINA -- Quem sou eu, afinal? Alguma dama? Sou apenas uma serva de quem quiser se alojar na
minha hospedaria.
CAVALEIRO - (à parte). Que humildade!
MIRANDOLINA — Realmente, não teria dificuldade em
servir o almoço para todo mundo. Se não o faço, é por
certos motivos que o sr. sabe. Mas aqui não tenho medo
de ter que enfrentar situações desagradáveis.
CAVALEIRO -- Obrigado. Que prato é esse?
MIRANDOLINA -- É um pratinho especial, feito por
minhas mãos.
CAVALEIRO — Deve ser bom. Se foi a sra. quem o cozinhou, deve ser bom."
MIRANDOLINA — O sr. é que é muito bom comigo.
Não tenho grandes habilidades. Mas gostaria de ter, para
satisfazer a um cavaleiro tão simpático.
CAVALEIRO -- (à parte). Amanhã vou para Livorno!
(a Mirandolina).
Se estiver ocupada, não se demore
por mim.
MIRANDOLINA — Não, não, sr.. Há bastante cozinheiros aqui. Quero mesmo ver se este prato lhe agrada.
CAVALEIRO -- Vou já provar. Mas é bom, é ótimo!
Gostoso mesmo! Só não compreendo o que seja.
MIRANDOLINA — A arte tem seus segredos, excelência. E, pelo visto eu possuo um pouco desta arte.
CAVALEIRO - (ao Servidor). Traga mais vinho.
MIRANDOLINA — Para acompanhar este prato, é preciso alguma coisa especial.
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CAVALEIRO - Então, traga o Borgonha.
MIRANDOLINA - Muito bem. O vinho de Borgonha é
uma preciosidade. Na minha opinião é o melhor de todos,
para se tomar durante as refeições.
(Servidor traz uma
e um copo).

garrafa

CAVALEIRO -- Vejo que tem bom gosto.
MIRANDOLINA — Com efeito, é raro que eu me engane.
CAVALEIRO -- Entretanto, desta vez, está se enganando.
MIRANDOLINA - No que, sr.?
CAVALEIRO -- Em acreditar que eu mereça atenções
especiais.
MIRANDOLINA - (suspira). Eh, meu sr.!...
CAVALEIRO — Que há? Que suspiros são esses?
MIRANDOLINA — O sr. sabe... eu sou atenciosa para
com todo mundo, e todo mundo é ingrato para comigo.
CAVALEIRO — Eu não serei ingrato.
MIRANDOLINA — Oh, com o sr. eu fiz apenas meu
dever.
CAVALEIRO — Não, não! Sei distinguir... não sou tão
ríspido como pareço. Não terá motivos para se queixar
de mim.
MIRANDOLINA — Mas, meu sr. não compreendo.. .
CAVALEIRO - À sua saúde. (bebe).
MIRANDOLINA -- Obrigada. É muita honra.
CAVALEIRO -- Este vinho é ótimo.
MIRANDOLINA - Adoro o Borgonha.
CAVALEIRO — Se quiser, sirva-se.
MIRANDOLINA - (recusando).
Oh! Obrigada, sr..
CAVALEIRO - Já almoçou?
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MIRANDOLINA - Já, excelência.
CAVALEIRO — Não quer mesmo um pouco de vinho?
MIRANDOLINA -- Não se incomode por mim.
CAVALEIRO — Vamos, aceite um gole.
MIRANDOLINA - Já que o sv. insiste...
CAVALEIRO -- (ao criado). Traga outro copo.
MIRANDOLINA — Não, não, se me dá licença, usarei
este. (pega o copo do Cavaleiro).
CAVALEIRO - Mas neste eu já bebi.
MIRANDOLINA -- Não faz mal, beberei seus pensamentos . . .
CAVALEIRO — (servindo-se do outro copo). Espertinha...
MIRANDOLINA — Receio, porém, que me faça mal. Já
almocei há algum tempo.
CAVALEIRO - Não há perigo.
MIRANDOLINA
Talvez com um pedacinho de
pão...
CAVALEIRO — Aqui está. (dá-lhe o pão. Mirandolina,
com o copo na mão direita e o pão na esquerda, fica desajeitada, não sabendo como fazer para molhar o pão no
vinho).
CAVALEIRO
A sra. assim não está à vontade.
Sente-se.
MIRANDOLINA - Oh, não, meu sr.!
CAVALEIRO — Vamos, vamos. Estamos a sós. (ao criado). Traga uma cadeira.
SERVIDOR — (executando). O patrão vai morrer. Nunca fez isso antes.
MIRANDOLINA — Se o conde e o marquês me vissem
agora, coitada de mim!
CAVALEIRO - Por que?
MIRANDOLINA — Mil vezes me convidaram, e eu jamais aceitei.
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CAVALEIRO - Vamos, sente-se.
MIRANDOLINA — Obedeço, sr. (senta-se e vai molhando o pão no vinho).
CAVALEIRO — (ao criado). Não diga a ninguém que
ela sentou-se à minha mesa.
SERVIDOR — Fique tranqüilo, (à parte). Não entendo
mais nada!
MIRANDOLINA -- Bebo à saúde de tudo o que mais
agrada a V. Exa.
CAVALEIRO - Muito obrigado.
MIRANDOLINA — Este brinde naturalmente não inclui
as mulheres.
CAVALEIRO - Não? Por que?
MIRANDOLINA - Sei que não gosta delas.
CAVALEIRO — É verdade, nunca as apreciei muito.
MIRANDOLINA - Continue assim.
CAVALEIRO — Receio, porém... (pára, e ollia para o
criado).
MIRANDOLINA - O que, sr.?
CAVALEIRO - Escute. (Falando-lhe ao ouvidor). Receio que você me faça mudar de opinião.
MIRANDOLINA — Eu, meu sr.? De que maneira?
CAVALEIRO - (ao servidor). Vai! Vai!
SERVIDOR — O sr. precisa de alguma coisa?
CAVALEIRO -- Manda preparar dois ovos, e, quando
estiverem prontos, vem servi-los à mesa.
SERVIDOR - Ovos quentes? Ovos duros, fritos?...
CAVALEIRO - Ovos. Vai!
SERVIDOR — Compreendi (à parte). O patrão está esquentando, (sai).
CAVALEIRO -- Mirandolina, você é uma criatura encantadora.
MIRANDOLINA - Está caçoando de mim.. .
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CAVALEIRO — Quero dizer-lhe uma coisa verdadeira,
verdadeiríssima, que será praticamente a proclamação de
sua glória.
MIRANDOLINA -- Escutarei com prazer.
CAVALEIRO — Você é a primeira mulher neste mundo,
com que eu tive prazer em tratar. E isto me surpreende.
MIRANDOLINA — Eu vou explicar, excelência. Não é
que eu tenha algum mérito extraordinário. É que, às
vezes, parece que o sangue de uma pessoa combina com
o de outra. Esta simpatia, esta coincidência de gênios,
se dá mesmo entre desconhecidos. Eu também sinto
pelo sr. o que não senti por ninguém.
CAVALEIRO — Você é capaz de perturbar o meu sossego. Estou preocupado.
MIRANDOLINA -- Vamos, excelência. O sr. é homem
de juízo, e com juízo deve agir. Não caia na mesma fraqueza dos outros. Se eu perceber isto, não virei mais aqui.
Eu também sinto não sei o que, dentro de mim: alguma
coisa que eu não conhecia.. . mas não quero perder a
cabeça por causa de homens, e muito menos por um
homem que detesta as mulheres. Quem sabe se o sr. quer
apenas experimentar-me, para depois caçoar de mim?
Seria horrível! Posso tomar mais um gole de Borgonha?
CAVALEIRO - Cuidado...
MIRANDOLINA - (« parto). Está amolecendo...
CAVALEIRO - (Dando-lhe o vinho). Tome.
MIRANDOLINA - Muito obrigada. E o sr. não bebe?
CAVALEIRO - • Beberei, sim. (à parte). Era melhor
que eu me embriagasse. Um diabo enxotaria o outro!
MIRANDOLINA
(dcngosa). Excelência... por
favor...
CAVALEIRO - Qtie é?
MIRANDOLINA -- Toque aqui. (tocam os copos).
CAVALEIRO - Viva!
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MIRANDOLINA -- Viva as pessoas que se gostam sem
malícia! Toque.
CAVALEIRO - Viva!...
MARQUÊS -- (entrando). Viva! Eis-me de volta.
CAVALEIRO — Que é isso, sr. marquês?
MARQUÊS — Desculpe, meu amigo. Chamei, mas ninguém me atendeu.
MIRANDOLINA — Dá licença? (Faz menção de sair).
CAVALEIRO -- Fique aqui. (ao Marquês). Eu nunca
tomei dessas liberdades com o sr.!
MARQUÊS - - Peço desculpas. Afinal, somos amigos.
Pensei que estivesse sozinho. Vejo com prazer que está
em companhia de nossa adorável hoteleira. Que me diz
o sr.? Não é extraordinária?
MIRANDOLINA -- Sr. marquês, eu vim aqui exclusivamente para servir o almoço. Tive uma tontura, então
o cavaleiro me ofereceu um copo de Borgonha.
MARQUÊS - É Borgonha mesmo?
CAVALEIRO - É.
MARQUÊS - Mesmo, mesmo?
CAVALEIRO — Foi o que me garantiram.
MARQUÊS — Sou entendido em vinhos. Deixe que eu
prove, e logo direi se é autêntico.
CAVALEIRO -- (chamando). Eh, você! (entra o Servidor com os ovos). Um copo para o marquês.
MARQUÊS - • Mas, não um'desses copinhos pequenos!
Borgonha não é licor. Para julgá-lo, é preciso beber bastante.
SERVIDOR — Aqui estão os ovos.
CAVALEIRO - Não quero mais nada.
MARQUÊS - Que prato é esse?
CAVALEIRO - Ovos.
MARQUÊS - Não gosto. (Servidor leva embora os
ovos).
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MIRANDOLINA — Sr. marquês... com licença do meu
hóspede. . . queira experimentar este pratinho preparado
por mim.
MARQUÊS — Naturalmente. Vamos, uma cadeira. (Servidor traz uma cadeira e o copo). Um garfo!
CAVALEIRO - Ouviu? Um garfo também.
MIRANDOLINA -- Bem, agora estou me sentindo melhor. Vou indo.
MARQUÊS — Por favor, fique mais um pouco.
MIRANDOLINA — Mas, meu sr., preciso cuidar de
muitas coisas. E depois, o sr. cavaleiro...
MARQUÊS — O sr. dá licença que ela fique?
CAVALEIRO — Por que? O sr. está precisando de alguma coisa?
MARQUÊS — Quero que o sr. beba comigo um gole de
certo vinho de Chipre, que é uma verdadeira preciosidade. E gostaria que Mirandolina também o provasse, e
me dissesse sua opinião.
CAVALEIRO — Vamos, fique, para agradar ao sr. marquês.
MIRANDOLINA — O sr. marquês me desculpará.
MARQUÊS - E o vinho de Chipre?
MIRANDOLINA - Fica para outra vez.
CAVALEIRO - Vamos, fique.
MIRANDOLINA - É uma ordem?
CAVALEIRO - É um pedido.
MIRANDOLINA - Obedeço, (senta-se).
CAVALEIRO — (à parte). Ela é realmente muito gentil comigo.
MARQUÊS - (comendo). Mas que maravilha! Que
perfume! Que gosto!
CAVALEIRO — (à Mirandolina), O Marquês vai ficar
com ciúme, vendo que você está perto de mim.
MIRANDOLINA — Pouco me importa o que ele pensa.
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CAVALEIRO — Você também é inimiga dos homens?
MIRANDOLINA - Tanto quanto o sr. é inimigo das
mulheres.
CAVALEIRO — É. . . mas as minhas inimigas estão se
vingando de mim.
MIRANDOLINA - Não entendo, s r . . . .
CAVALEIRO - Sabidinha! Está vendo perfeitamente...
MARQUÊS — À sua saúde, meu amigo, (babe o vinho
de Borgonlia).
CAVALEIRO - Então? Gostou?
MARQUÊS — Quero ser franco com o sr. Não vale nada.
O sr. vai ver o meu vinho de Chipre!...
CAVALEIRO - Mas onde está esse vinho?
MARQUÊS -- Está aqui. Trouxe-o comigo. Quero que
seja uma festa para todos. É formidável! Ei-lo. (tira do
bolso uma ganafinlia minúscula).
MIRANDOLINA -- Pelo que vejo, o sr. Marquês quer
evitar que nos embriaguemos.
MARQUÊS — Deve ser bebido gota a gota, como a essência de melissa. Eh, homem! Os copámos!... (Abre a
garrafa).
(Servidor traz uns copos pequenos ) .
MARQUÊS — São muito grandes. Não há uns menores?
CAVALEIRO — Traze os copos de licor.
MIRANDOLINA - - Acho que nem é preciso beber.
Cheira-se, e basta.
MARQUÊS — Com efeito, tem um cheiro "divinal!". . .
(Servidor
nhos).
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MARQUÊS — (põe um pouco de vinho nos copos, sem
enchê-los; dá dois ao Cavaleiro e a Mirandolina, ê um
para si mesmo. Depois fecha a garrafa com mil cuidados}. Que néctar! Que ambrosia! É o maná distilado!.. .
(bebe).
CAVALEIRO — (à Mirandolina). Que acha desta porcaria?
MIRANDOLINA - E água suja.
MARQUÊS — (ao Cavaleiro). Que me diz deste vinho?
CAVALEIRO - Ótimo, delicioso.
MARQUÊS -- V i u ? . . . E você, Mirandolina, que diz?
MIRANDOLINA — Quanto a mim, sr., não posso fingir. Não gosto. Acho-o péssimo, e não sei dizer o contrário. Talvez a capacidade de dissimular seja uma
virtude; porém, quem sabe fingir numa coisa, provavelmente é fingido em todas as outras.
CAVALEIRO — (à parte). Ela está me censurando. Por
que será?
MARQUÊS - - Evidentemente, Mirandolina, você não
entende de vinhos. É pena. Você tem bom gosto em matéria de lenços. Logo soube reconhecer o valor daquele
que "eu" lhe dei de presente. Mas com o vinho não
é assim.
MIRANDOLINA - (ao Cavaleiro). Ele vive se gabando.
CAVALEIRO -- Eu não sou assim.
MIRANDOLINA — O sr. se gaba é de desprezar as mulheres.
CAVALEIRO — E você, de conquistar todos os homens.
MIRANDOLINA - Todos, não.
CAVALEIRO - Todos, sim.
MARQUES - • (ao Servidor). Por favor, três copinhos
limpos.
MIRANDOLINA - Não quero mais.
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MARQUÊS -- Não se assuste. Não é para você. (Servidor traz os copos e o Marquês enche-os com infinitos
cuidados). Meu rapaz, peça licença ao seu patrão, e vá
procurar o conde de Albafiorita. Diga-lhe, da minha
parte, que faço questão de lhe oferecer o meu vinho de
Chipre. Fale bem claro e bem alto, para que todos
ouçam.
SERVIDOR -- Perfeitamente, (à parte). Coitados, vão
ficar bêbados! (sai).
CAVALEIRO — O sr. marquês é muito generoso.
MARQUÊS — Eu? Pode perguntar a Mirandolina.
MIRANDOLINA -- Muito, muito generoso!
MARQUÊS — Já mostrou o lenço ao cavaleiro?
MIRANDOLINA -- Ainda não.
MARQUES - - Pois verá que maravilha, (guardando a
garrafa). Vou guardar um pouco deste tesouro para o
jantar.
MIRANDOLINA - Cuidado, que não lhe faça mal.
MARQUÊS — Só uma coisa me faz mal.
MIRANDOLINA - Qual é?
MARQUÊS - Seus lindos olhos.
MIRANDOLINA - Verdade?
MARQUÊS -- Ah, sr. cavaleiro, eu estou perdidamente
apaixonado por esta mulher!
CAVALEIRO - Sinto muito.
MARQUÊS — Mas o sr. não sabe o que é amar! Se o
soubesse, teria pena de mim.
CAVALEIRO - E tenho mesmo.
MARQUÊS — Ainda por cima, sou ciumento. Deixo que
ela fique perto do sr., porque sei que não há perigo. Em
caso contrário, não suportaria uma coisa dessas.
CAVALEIRO -- (à parte). Estou começando a perdei
a paciência.
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SERVIDOR -- (entra com uma garrafa). O sr. conde
agradece a V. S.a e manda-lhe, como presente, esta garrafa de vinho das ilhas Canárias.
MARQUÊS — Agora ele quer comparar o meu vinho de
Chipre com as suas Canárias! Deixe ver. Coitado! É uma
infame mistura.
CAVALEIRO - - Experimente, antes de julgar.
MARQUÊS — Nunca! Isto não passa de uma impertinência, mais uma Lmpertinência do sr. conde. Quer ser o
maior em tudo. Quer ofender-me, provocar-me, para que
eu faça alguma besteira. Mas eu juro que, se a fizer, será
a maior de todas. Mirandolina, se você não expulsar este
homem, haverá grandes estragos aqui dentro: sim, haverá grandes estragos! Este homem é um temerário! Eu
tenho a minha dignidade! E não suportarei outros insultos! (saí com a garrafa).
CAVALEIRO -- Coitado! Está louco.
MIRANDOLINA - - Ficou furioso com a atitude do
conde.
CAVALEIRO -- Está louco, repito. E quem o fez enlouquecer, foi você.
MIRANDOLINA — Acha que uma pobre mulher como
eu, tem forças para tanto?
CAVALEIRO - Acho. Você é . . .
MIRANDOLINA
(levantando-se). Com licença,
meu sr..
CAVALEIRO - Um momento.
MIRANDOLINA — Desculpe, mas eu nunca fiz enlouquecer ninguém.
CAVALEIRO - Escute...
MIRANDOLINA - Até logo.
CAVALEIRO -- Fique.
MIRANDOLINA - Que quer de mim?
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CAVALEIRO -- (atrapalhado). N a d a . . . Vamos tomar
um outro copo de Borgonha,
MIRANDOLINA -- Está bem. Mas depressa, porque
preciso sair.
CAVALEIRO - Sente-se.
MIRANDOLINA - De pé, de pé.
CAVALEIRO -- Como quiser, (entrega-lhe o copo).
MIRANDOLINA -- Vou fazer um brinde para o sr., e
logo vou-me embora. É um brinde que aprendi com
minha avó:
Viva o vinho, e viva o Amor.
Um e outro a gente encanta:
desce aquele até a garganta,
este chega ao coração.
Bebo o vinho, e me despeço:
quanto ao resto, nada peço.
CAVALEIRO - Bravos! Venha cá, escute.. . Ah, danada! Foi-se. Foi-se, e deixou-me às voltas com mil diabos
que me atormentam.
SERVIDOR - O sr. quer frutas?
CAVALEIRO - - Vai para o inferno. (Servidor sai).
"Bebo o vinho e me despeço — quanto ao resto, nada
peço"... Que brinde misterioso é esse? Te reconheço,
diabo. Quer me abater, quer me assassinar! E o faz com
um jeitinho tão gracioso.. . Meu Deus, como ela é insinuante! Tem não sei o que. .. Pelo inferno, será que esta
mulher...? Não! Vou embarcar para Livorno. Não a
quero ver nunca mais. Malditas mulheres! Juro solenemente que nunca mais porei o pé em lugar onde haja
mulheres. Nunca mais! (sai).
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QUADRO II -- Quarto do Conde de Àlbafiorita
(Entram rindo Hortônsia, o
Conde e Dejanira).
CONDE — Este marquês de Forlipópoli é um tipo curiosíssimo. É nobre de nascença, sem dúvida; mas o pai,
primeiro, e ele depois, esbanjaram toda a fortuna. Sobrou-lhe apenas do que viver. Mas não resiste à tentação de se mostrar importante.
HORTÊNSIA — Bem se vê que queria ser generoso, mas
não pode.
DEJANIRA — Faz uns presentes sem valor, e quer que
todo mundo o saiba.
CONDE — Seria um bom personagem para alguma comédia.
HORTÊNSIA — Deixe que chegue a companhia. Talvez
haja um meio de armar uma boa brincadeira à custa dele.
DEJANIRA -- Há um ou dois atores muito bons para
imitar esses tipos.
CONDE - - Mas, se quiserem realmente pregar-lhe uma
peça, vocês duas precisam continuar fingindo que são
damas.
HORTÊNSIA — Por mim, não há dúvida. Ela, porém,
não sabe ficar séria.
DEJANIRA — É que sou muito franca e, nessas situações,
morro de rir.
CONDE — Bem, no meu caso, fizeram bem em revelar-me a verdade. Só assim posso fazer alguma coisa para
vocês.
HORTÊNSIA — O sr. conde será o nosso protetor.
DEJANIRA — Somos amigas, e divideremos os seus favores em partes iguais.
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CONDE — Quero ser franco com vocês. Procurarei ajudá-las, serei amigo, mas acontece que tenho uma obrigação, a qual não me permitirá freqüentar a sua casa.
HORTÊNSIA — Ai, sr. conde, isto é caso de amor. Ou
não é?
CONDE - • Vou revelar-lhes um segredo. Trata-se da
dona desta hospedaria.
HORTÊNCIA - Ora! Realmente uma grande dama! Admiro-me que o sr. conde perca o seu tempo com uma
hoteleira.
DEJANIRA — Já seria melhor se o empregasse com -uma
comediante.
CONDE - - Francamente, o amor com vocês, não me
agrada muito. Hoje estão aqui, amanhã quem sabe onde.
HORTÊNSIA — Pois não é melhor assim? Desta maneira as ligações não duram eternamente, e os homens não
se arruinam.
CONDE — Pode ser, mas eu gosto dela, e não quero que
se zangue comigo.
DEJANIRA — Que tem ela de especial?
CONDE - Muito.
HORTÊNSIA - É bonita, corada. . . (faz um gesto para
indicar que ela, se pinta).
CONDE - É inteligente, sabe falar...
DEJANIRA — Bem, nesse ponto, ousará compará-la conosco?
CONDE -- Chega. Seja o que quiser, Mirandolina me
agrada. Se vocês desejarem minha amizade, deverão
gostar dela. Senão, façam de conta que nunca me conheceram.
HORTÊNSIA - - Sendo assim, declaro que ela é rnais
linda do que Vênus.
DEJANIRA — É a mais inteligente criatura do mundo.
CONDE - Assim é melhor.
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HORTÊNSIA - Pelo que custa...
(O
Cavaleiro
fundo).

passa

ao

CONDE — (olhando para fora). Já viram esse homem?
Este que passou agora pela sala?
HORTÊNSIA - Vi, por que?
CONDE — É outro bom tipo para o teatro.
HORTÊNSIA - Que gênero?
CONDE — Detesta as mulheres. Todas as mulheres.
DEJANIRA - Coitado!
HORTÊNSIA — Deve ter tido alguma decepção.
CONDE — Nada disso. Nunca amou. Sempre recusou-se a tratar com mulheres. Seu desprezo chega ao ponto
que ele nem olha para Mirandolina.
HORTÊNSIA — Acho que, se eu quisesse, conseguiria
fazê-lo mudar de opinião.
DEJANIRA — Grande coisa! Eu também sou capaz. . .
CONDE -- Então aceito a aposta. Vamos nos divertir.
Se conseguirem que ele se apaixone, ganharão de mim
um lindo presente.
HORTÊNSIA — Não quero recompensas. Se o fizer, será
por meu gosto.
DEJANIRA — Se o sr. conde quiser demonstrar a sua
generosidade, não há de ser por isso. Enquanto se espera
a chegada da companhia, vamos nos divertir com esse
homem!
CONDE — Aviso-as de que nada conseguirão.
HORTÊNSIA — O sr. conde faz mau juízo de nós.
DEJANIRA - - Não sou nenhuma Mirandolina, porém
conheço os homens.
CONDE — Quer que o mande chamar?
HORTÊNSIA - Como quiser.
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CONDE — (bate palmas. Aparece o Servidor). Dize ao
cavaleiro de Ripafratta que me faça o favor de vir até
aqui, pois preciso falar-lhe.
SERVIDOR - Ele não está no quarto.
CONDE — Passou agora pela sala. Ia para a cozinha.
Vai depressa!
SERVIDOR - Imediatamente.
CONDE — (à parte). Que diabo terá ido ele fazer na
cozinha? (às duas mulheres). Continuem representando o papel de damas. Assim será forçado a escutá-las.
Fiquem um pouco de lado. Se ele reparar que estão aqui,
ele foge.
HORTÊNSIA - Cavaleiro de Ripafratta? É toscano?
CONDE -- Toscano.
DEJANIRA - Casado?
CONDE - Que esperança!
HORTÊNSIA - Rico?
CONDE - Muito.
DEJANIRA - Generoso?
CONDE - Rastante.
DEJANIRA — Então deixe-o por minha conta.
HORTÊNSIA -- Saboremos como amansá-lo. (afastam-se as duas).
CAVALEIRO - - (entrando). O sr. conde deseja falar
comigo?
CONDE — Sim. Desculpe se o incomodei.
CAVALEIRO - Não foi nada.
CONDE — Estas duas damas precisam do sr. (as duas
aparecem).
CAVALEIRO — Desculpem, mas estou com pressa. Mais
tarde.
HORTÊNSIA - É coisa de um minuto.
DEJANIRA — Duas palavras apenas.
CONDE — Deixo-as à vontade. Até logo. (sai).
53

CAVALEIRO — Estou às suas ordens, minhas sras.
HORTÊNSIA -- Não quer sentar-se?
CAVALEIRO — Não, obrigado, estou com pressa.
DEJANIRA -- Tão rude com as mulheres?
CAVALEIRO — Por favor, digam o que desejam.
HORTÊNSIA -- Precisamos de sua ajuda, de sua bondade, de sua proteção.
CAVALEIRO — Que foi que lhes aconteceu?
DEJANIRA — Fomos abandonadas pelos nossos maridos.
CAVALEIRO -- Bem, até logo, prazer em conhecê-las.
(quer sair).
HORTÊNSIA - Assim nos trata?
DEJANIRA — São estes os modos de um cavaleiro?
CAVALEIRO — Desculpem, mas eu gosto muito do meu
sossego. Duas damas abandonadas pelos maridos!... Com
certeza as sras. sabem que tenho amigos em Florença, e
hão de querer que eu procure este ou aquele, que eu vá
para cima e para baixo... Eu não dou para isso. Não
contem comigo.
HORTÊNSIA - - Acho que será melhor contar a verdade.
DEJANIRA — Sim, falemos francamente.
CAVALEIRO - Que novidade é essa?
HORTÊNSIA - Não somos damas.
CAVALEIRO - O que?
DEJANIRA — Foi uma brincadeira do sr. conde. Somos
duas comediantes.
CAVALEIRO — Duas comediantes? Então falem a vontade. Conheço bem as pessoas de sua profissão. Por isso
não tenho medo.
HORTÊNSIA - Que quer dizer?
CAVALEIRO — Sei que fingem em cena e fora de cena.
DEJANIRA — Eu, fora de cena, não sei fingir.
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CAVALEIRO — Qual é o seu nome? Madame Sinceridade?
DEJANIRA -- Meu nome é . . .
CAVALEIRO - E a sra.? Madame Pureza?
HORTÊNSIA -- Mas, cavaleiro...
CAVALEIRO — Quando fica na porta do teatro com a
bandeja, abre bastante o decote?
HORTÊNSIA - Mas e u . . .
CAVALEIRO — E qual é o seu sistema para fisgar os
trouxas?
DEJANIRA - Um momento, sr.
CAVALEIRO — Conheço a gíria. Não é "trouxa" que se
diz?
HORTÊNSIA -- Este cavaleiro é um brincalhão, (quer
agarrá-lo pelo braço).
CAVALEIRO - Tire as patas daí.
HORTÊNSIA -- Parece mais um "camelo" do que um
cavaleiro.
CAVALEIRO - "Camelo" quer dizer camponês. Pensam
que eu não sei? Pois eu lhes digo que as sras. são duas
impertinentes.
DEJANIRA — Ousa dizer isso a mim?
HORTÊNSIA - A uma mulher como eu?
CAVALEIRO - Oh, que linda cara pintada!
HORTÊNSIA - Patife! (saí).
CAVALEIRO — Oh, que lindo cabelo postiço!
DEJANIRA - Canalha! (sai).
CAVALEIRO — Que é que elas pensavam? Que eu era
algum bobo? Coitadinhas! Se fossem damas, a única
saída era fugir. Mas, sendo quem são, o melhor é mesmo
dizer-lhes a verdade na cara. Sempre que posso, gosto
de maltratar as mulheres. Mirandolina, não, é claro. Ela
foi muito atenciosa comigo. Tratou-me tão bem, que
não posso deixar de gostar dela. Mas nem por isso deixa
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de ser mulher. É preciso desconfiar. O melhor mesmo é
partir. Sim, amanhã partirei. Mas, por que esperar até
amanhã? Quem me garante que Mirandolina não me
procurará esta noite, quando eu voltar? Disto poderia
surgir alguma complicação. Aqui é preciso tomar uma
resolução de homem.
SERVIDOR - (entrando}. Patrão.
CAVALEIRO - Que queres?
SERVIDOR — O marquês está 110 quarto do sr. e quer
falar-lhe.
CAVALEIRO — Outra vez? Se for coisa de dinheiro, está
bem arranjado. Não lhe darei mais um centavo. Que
espere, que espere. Quando estiver cansado de esperar,
irá embora. Vai, procura o criado da locanda e dize-lhe
que me traga a conta.
SERVIDOR — Está bem. (faz menção de sair).
CAVALEIRO — Escuta. Prepara a minha bagagem, depressa.
SERVIDOR - Vamos partir?
CAVALEIRO - Traze-me aqui a espada e o chapéu,
sem que o marquês perceba.
SERVIDOR — Mas, se ele vê as malas...
CAVALEIRO — Conta-lhe qualquer coisa. Vai correndo.
SERVIDOR - (à parte}. Que pena, ter que partir! Estava mesmo gostando dessa Mirandolina! (sai}.
CAVALEIRO — Apesar de tudo, é bem verdade que eu
sinto alguma coisa, em me despedir desta casa: um sentimento novo, que jamais experimentei antes. Tanto pior
para mim, se eu ficasse. O remédio é mesmo partir. Sim,
mulheres, desta vez também, só posso falar mal de vocês,
pois vocês nos prejudicam e nos fazem sofrer até mesmo quando nos tratam bem!
FABRlCIO - (entrando}. O sr. pediu a conta?
CAVALEIRO - É verdade. Trouxe-a?
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FABRlCIO — A patroa a está preparando.
CAVALEIRO - É ela quem faz as contas?
FABRlCIO — Sempre. Mesmo quando o pai estava vivo.
Ela escreve e faz contas melhor que um guarda-livros.
CAVALEIRO - (à parte}. Que mulher singular é esta!
FABRlCIO — Mas o sr. vai partir tão depressa?
CAVALEIRO -- Assim querem os meus negócios.
FABRÍCIO — Não se esqueça de mim.
CAVALEIRO — Traga-me a minha conta. Eu sei qual é
o meu dever.
FABRÍCIO - Devo traze-la aqui mesmo?
CAVALEIRO — Aqui mesmo. Não quero voltar para o
meu quarto.
FABRÍCIO — Pois faz o sr. muito bem. No seu quarto
está o louco do marquês. Coitadinho! Está apaixonado
pela patroa. Mas vai ficar de mão abanando. Mirandolina
há de ser minha esposa.
CAVALEIRO - (gritando}. A conta!
FABRlCIO -- Já vai, já vai. ( s a i ) .
CAVALEIRO -- Estão todos apaixonados por Mirandolina. Não é de admirar, uma vez que eu mesmo estava
começando a ficar impressionado! Mas eu vovjrine embora. Saberei superar esta força desconhecida.. . Que
vejo? Mirandolina? Que quer ela de mim? Tem um
papel na mão. Há de ser a conta. Que devo fazer? Bem,
agüentemos este último encontro. Dentro de duas horas
estarei longe daqui.
MIRANDOLINA -- (tristíssima). Senhor...
CAVALEIRO - Que há, Mirandolina?
MIRANDOLINA- Dá licença?
CAVALEIRO - Entre.
MIRANDOLINA — Pediu a conta e eu a trouxe.
CAVALEIRO - Deixe ver.
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MIRANDOLINA — Ei-Ia. (entrega a conta e enxuga os
olhos no (mental).
CAVALEIRO - Que é isso? Está chorando?
MIRANDOLINA — Nada, sr.. Lá na cozinha, a fumaça
entrou nos meus olhos e . . .
CAVALEIRO — Fumaça nos olhos? Bem, b e m . . . quanto é a conta? (Lê). Vinte paulos? Em quatro dias? Um
preço tão barato? Vinte paulos?
MIRANDOLINA - Pois a conta é esta.
CAVALEIRO — E o almoço especial que me dou hoje,
não está na conta?
MIRANDOLINA - - Desculpe. O que eu dou de presente, não o costumo cobrar.
CAVALEIRO - De presente?
MIRANDOLINA - - Desculpe esta liberdade. Receba-a
com um ato d e . . . (cobre os olhos).
CAVALEIRO - Mas o que é que você tem?
MIRANDOLINA - - É a fumaça, ou talvez, alguma
doença nos olhos.
CAVALEIRO — Será que você ficou assim, cozinhando
por minha causa?
MIRANDOLINA -- Se fosse por isto, eu sofreria com
prazer. (soluça).
CAVALEIRO - (à parte). Preciso partir! (à Mirandolina). Tome. São dois escudos. Disponha deles como
quiser, e lembre-se de m i m . . . e . . . procure compreender.
MIRANDOLINA — (cai desmaiada numa cadeira).
CAVALEIRO -- Mirandolina! Ai, meu Deus! Mirandolina! Desmaiou! Será q u e . . . ? Será que estava apaixonada por mim? M a s . . . tão depressa? E por que não?
Afinal, não estou eu apaixonado por ela? Querida Mirandolina. .. Querida? Eu disse querida? Bem, afinal desmaiou por minha causa. Meu Deus, como é bonita! Se
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eu tivesse ao menos alguma coisa para fazê-la voltar a
s i . . . Eu não lido com mulheres, não tenho sais, não
tenho perfumes, (vai a porta). Eh, por favor! Não tem
ninguém? Depressa! Bem, vou eu mesmo. Coitadinha!
Que Deus a abençoe.(sai).
MIRANDOLINA -- (abre os olhos). Agora caiu direitinho. Muitas são as armas das mulheres, mas quando os
homens são teimosos, o golpe definitivo é o desmaio. . .
Ele está voltando! (fecha os ollws).
CAVALEIRO — (volta com um jarro de água). Estou
aqui, estou a q u i . . . Ainda não voltou a si! Não há dúvida, ela me ama. (vai salpicando o rosto com água). Vamos, coragem, estou aqui. Estou aqui, querida! Não vou
partir, não vou partir.
SERVIDOR — (entrando). Eis a espada e o chapéu.
CAVALEIRO - Sai daqui.
SERVIDOR - E as malas... ?
CAVALEIRO - Sai daqui, desgraçado!
SERVIDOR - Ih, Mirandolina, coitada...
CAVALEIRO - Sai ou te quebro a cara! (Servidor sai).
E não volta a si! Está suando f r i o . . . Vamos, Mirandolina, meu amor! Coragem, abra os olhos, fale comigo!
MARQUÊS - (entrando). Que foi?
CONDE -- Mas, meu amigo...
CAVALEIRO — (à parte). Um raio que os parta!
MARQUÊS - Mirandolina?
MIRANDOLINA -- Ai, a i . . . meu Deus! (acorda e vai
levantando).
MARQUÊS - Ela me viu, e logo ficou boa!
CONDE — Muito bem, sr. cavaleiro...
MARQUÊS — Muito bem, sr. inimigo das mulheres...
CAVALEIRO - Que impertinência!
CONDE - Caiu direitinho, hein?
Cl

CAVALEIRO — Vão os dois para o diabo que os carregue! (atira o jarro no chão, quebra-o e sai).
CONDE — O homem ficou louco. (sai).
MARQUES — Há de me pagar por este insulto! (sai).
MIRANDOLINA - O jogo está feito. Agora o coração
do urso virou fogo, chama, cinza. Só me resta, para
completar a minha vitória, tornar público o meu triunfo.
Assim estarão vingadas as mulheres, e punidos os homens
presunçosos, que fazem pouco de nós!
FIM DO SEGUNDO ATO

62

ATO
I QUADRO -- Sala da Hospedaria com Mesa de
Passar Roupa.
MIRANDOLINA — Acabaram-se as brincadeiras. Agora
preciso cuidar do meu trabalho. Vou passar esta roupa
antes que seque, (chamando). Fabrício!
FABR1CIO - (entrando). Patroa?
MIRANDOLINA
Por favor, vá buscar um ferro
quente.
FABRÍCIO - Sim, patroa.
MIRANDOLINA — Desculpe se peço este favor a você.
FABRÍCIO — Não há de que. Enquanto eu comer o seu
pão, tenho a obrigação de servi-la.
MIRANDOLINA -- Espere. Você não tem nenhuma
obrigação. Este serviço não é o seu. Mas você o faz igualmente, e até mesmo com prazer, porque sou eu que lhe
peço. E eu da minha parte... Basta, basta, não quero
falar.
FABRÍCIO - - Faria qualquer coisa pela sra., embora
veja que não vale a pena.
MIRANDOLINA — Por que não vale a pena? Acha que
sou uma ingrata?
FABRÍCIO — A sra. não olha para os pobres diabos
como eu. A sra. gosta é da aristocracia.
MIRANDOLINA — Ora, aqueles dois loucos! Deixe de
bobagens, Fabrício, Vá buscar o ferro.
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FABRICIO — Eu vi com meus próprios olhos.
MIRANDOLINA - Chega, chega. Vá buscar o ferro.
FABRICIO — Está bem. Eu vou. Vou fazer a sua von-i
tade. Mas não há de ser por muito tempo, (vai saindo).]
MIRANDOLINA
(fingindo falar consigo mesma).
Esses homens! Mais a gente gosta deles, pior eles ficam.
FABRICIO — Que foi que a sra. disse?
MIRANDOLINA -- Este ferro vem ou não vem?
FABRICIO — Já vai. (à parte). Não entendo. Às vezes
parece que gosta de mim, outras vezes me maltrata.
(sai).
MIRANDOLINA - Pobre Fabrício! Mas há de me servir, mesmo com ciúme e com raiva. Os homens acabam
sempre por fazer a minha vontade. Que exemplo melhor
do que o tal cavaleiro de Ripafratta? Detestava todas as
mulheres, e agora faria qualquer disparate por mim.
SERVIDOR - (entrando). Bom dia.
MIRANDOLINA -- Que há de novo, amigo?
SERVIDOR -- Meu patrão mandou cumprimentá-la e
quer saber como está passando.
MIRANDOLINA - - Dize ao teu patrão que me sinto
perfeitamente bem.
SERVIDOR - - Encarregou-me também de oferecer-lhe
isto. (mostra um frasco dourado). É essência de Melissa. Um remédio excelente.
MIRANDOLINA - É de ouro?
SERVIDOR - De ouro legítimo.
MIRANDOLINA - E por que não me deu este remédio
quando desmaiei?
SERVIDOR - Porque não o tinha.
MIRANDOLINA -- Mandou buscá-lo agora?
SERVIDOR -- É um segredo, mas vou contar. O meu
patrão mandou-me procurar um palheiro. Foi agora de
64

manhã. O homem quis doze escudos por isto. Depois
fui à farmácia, comprar o remédio.
MIRANDOLINA - ( r i ) . Que idéia!
SERVIDOR - Qual é a graça?
MIRANDOLINA — É que ele me dá o remédio quando
o mal já passou.
SERVIDOR - Servirá para outra vez.
MIRANDOLINA -- Vou tomar um gole disso. (bebe).
Tratamento preventivo. E agora leva-o de volta. E agradece ao teu patrão.
SERVIDOR - Mas o frasco é seu.
MIRANDOLINA -- Meu?
SERVIDOR - Claro. Presente do patrão.
MIRANDOLINA — Pois leva-o de volta com meus agradecimentos.
SERVIDOR — Não faça uma coisa dessas.
MIRANDOLINA - Não quero presentes.
SERVIDOR — Ele vai ficar muito zangado.
MIRANDOLINA - Leva-o de volta, já disse.
SERVIDOR - Está bem. Como quiser, (à parte). Juro
que não existe outra mulher capaz de recusar 12 escudos
com esta calma. (sai).
MIRANDOLINA - Está frito, fritadinho e fritíssimo.
Mas o que eu fiz com ele, não foi por interesse. Foi para
vingar a honra das mulheres. Não ia estragar tudo agora,
deixando-o pensar que nós somos interesseiras e venais!
FABRÍCIO — (entrando). Aqui está o ferro.
MIRANDOLINA -- Está bem quente?
FABRICIO — Está, sim sra.. Está queimando, como eu.
MIRANDOLINA -- Que fogo é esse?
FABRÍCIO — É o tal cavaleiro de Ripafratta, mandando
recadinhos e presentes. Já sei de tudo.
MIRANDOLINA - - 'Não é nenhum mistério. Ele me
mandou um frasco de ouro, e eu o mandei de volta.
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FABRICIO - Mandou de volta?
MIRANDOLINA — Se não acredita em mim, pergunte
a ele mesmo.
FABRICIO - Por que fez isso?
MIRANDOLINA - - Porque não quero que você pense... Chega, vamos mudar de assunto.
FABRICIO - Mirandolina, querida, perdoe-me.
MIRANDOLINA - Vá-se embora, deixe-me trabalhar.
FABRICIO -- Você precisa compreender que e u . . .
MIRANDOLINA — Vá buscar outro ferro. Quando estiver quente, volte aqui.
FABRICIO -- Vou. E, acredite, eu falei porque.. .
MIRANDOLINA - - Chega! Estou começando a me
zangar.
FABRICIO -- Não falo mais. (à parte). Ela tem um
geniozinho difícil, mas eu gosto. (sai).
MIRANDOLINA - Esta é boa! Agora Fabrício está feliz
porque eu recusei o presente do outro. Isto é o que eu
chamo saber viver. Tudo se pode arranjar, e de tudo se
pode tirar algum proveito. É só um pouquinho de astúcia,
de bons modos e de bom humor. Estas são as melhores
qualidades das mulheres.
CAVALEIRO — (aparecendo). Aí está ela! Eu não queria vir. Foi o diabo que me trouxe até aqui.
MIRANDOLINA — H u m . . . temos visitas! (vai passando a roupa).
CAVALEIRO - Mirandolina...
MIRANDOLINA - O sr. aqui? Às suas ordens.
CAVALEIRO - Como está se sentindo?
MIRANDOLINA - Õtimamente.
CAVALEIRO — Sabe que estou zangado com você?
MIRANDOLINA - Por que, sr.?
CAVALEIRO -- Porque recusou o meu presente.
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MIRANDOLINA — Que outra coisa podia eu fazer?
CAVALEIRO — Guardá-lo, e utilizá-lo sempre que precisasse.
MIRANDOLINA - - Graças a Deus eu não vivo desmaiando. Só me aconteceu uma vez, e não vai se repetir.
CAVALEIRO — Mirandolina. Será que eu tenho alguma
culpa daquele seu desmaio?
MIRANDOLINA - Infelizmente, sim. Acho que foi
mesmo culpa do sr.
CAVALEIRO - (apaixonado). Minha? De verdade?
MIRANDOLINA - - O sr. me deu para beber aquele
vinho de Borgonha, que me fé/ mal.
CAVALEIRO -- (decepcionado). Ah, então foi isso?
MIRANDOLINA — Sem dúvida. Nunca mais irei ver o
sr. no seu quarto.
CAVALEIRO — Nunca mais? Estou começando a compreender. Não quer vir nunca mais? Sim, compreendo
como você se sente. Pois eu lhe digo que venha! Venha,
querida, e não se arrependerá.
MIRANDOLINA -- Meu ferro esfriou. Fabrício! Traga
o outro ferro, se estiver quente!
CAVALEIRO - Por favor, guarde este frasco.
MIRANDOLINA
Não costumo aceitar presentes,
meu sr.
CAVALEIRO— Então por que aceitou os presentes do
conde?
MIRANDOLINA -• Tive que fazê-lo, para não lhe dar
um desgosto.
CAVALEIRO — E quer dar um desgosto a mim?
MIRANDOLINA — Com o sr. é diferente. O sr. não dá
importância ao que as mulheres fazem.
CAVALEIRO — Mirandolina, as coisas mudaram muito.
MIRANDOLINA - Ah, é? Vamos ter lua nova? A que
horas?
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CAVALEIRO — Estou falando de uma mudança que se
deu dentro de mim. A lua não tem nada com isso. Foi
um milagre que você fez, com sua beleza, seus encant o s . . . (Mimndolina ri). De que está rindo?
MIRANDOLINA — O sr. zomba de mim e quer que eu
não ria?
CAVALEIRO -- Eu zombar de você, meu bem? Nem
pense nisso! Vamos, aceite o meu presente...
MIRANDOLINA - Não, obrigada.
CAVALEIRO — Aceite, se não quer me ofender.
MIRANDOLINA - (chamando). Fabrício! E o ferro?
CAVALEIRO - Aceita ou não aceita?
MIRANDOLINA -- (pega o frasco e atira-o na cesta
da roupa).
CAVALEIRO — Está jogando fora o meu presente?
MIRANDOLINA - Fabrício!
FABRÍCIO - (entrando). Pronto.
MIRANDOLINA - Está bem quente?
FABRÍCIO - Está.
MIRANDOLINA — Que é que você tem, Fabrício?
FABRÍCIO — Não é nada, patroa. Não é nada.
MIRANDOLINA -- Está se sentindo mal?
FABRÍCIO — Dê-me o outro ferro para esquentar.
MIRANDOLINA - - Estou meio assustada com você.
Parece doente.
CAVALEIRO — Vamos, dê-lhe o ferro e deixe-o ir.
MIRANDOLINA - Eu gosto muito dele, sabe? É o meu
homem de confiança.
CAVALEIRO -- (à parte).'Vou estourar!
MIRANDOLINA - Tome o ferro, meu caro Fabrício. Vá.
FABRÍCIO - Patroa...
MIRANDOLINA - Vá, vá depressa.
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FABRÍCIO -- (saindo). Eu não agüento mais esta situação!
CAVALEIRO'— A sra. tem muito carinho por este rapaz.
MIRANDOLINA — Que é que o sr. está insinuando?
CAVALEIRO -• É muito claro. A sra. está apaixonada
por ele.
MIRANDOLINA - - Eu, apaixonada por um criado?
Muito obrigada, sr.. Saiba que tenho bom gosto. Se quisesse me apaixonar, saberia ao menos escolher.
CAVALEIRO — Você merece o amor de um rei.
MIRANDOLINA — Rei de espadas ou de copas?
CAVALEIRO — Mirandolina, falemos sério...
MIRANDOLINA -- Fale. Estou ouvindo.
CAVALEIRO -- Não pode parar de passar esta roupa
por um instante?
MIRANDOLINA -- Desculpe, mas quero que a roupa
fique pronta hoje mesmo.
CAVALEIRO — Dá mais importância à roupa do que a
mim!
MIRANDOLINA - É verdade.
CAVALEIRO - E me diz isso assim?
MIRANDOLINA -- Naturalmente. Porque desta roupa
eu preciso, ao passo que o sr. não me é útil em nada.
CAVALEIRO — Ao contrário, pode dispor de mim.
MIRANDOLINA — O sr. não gosta das mulheres.
CAVALEIRO - - Deixe de atormentar-me com isso. Já
está vingada, não está? Gosto de você, e estou disposto
a gostar de qualquer outra mulher que seja como você.
Apenas, duvido que ela exista. Sim, Mirandolina, eu
gosto de você, eu a amo, eu lhe peço perdão!
MIRANDOLINA - • Interessante! (deixa cair uma camisa).
CAVALEIRO — (apanhando a camisa). Acredite!
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MIRANDOLINA - Não se incomode.
CAVALEIRO — Você merece ser servida. (Mirandolina
r i ) . Está rindo outra vez?
MIRANDOLINA — Claro, pois o sr. continua zombando
de mim.
CAVALEIRO — Mirandolina, eu não agüento mais.
MIRANDOLINA - Está se sentindo mal?
CAVALEIRO - - Estou. Quem vai desmaiar desta vez
sou eu.
MIRANDOLINA — Tome um pouco de Melissa.
CAVALEIRO — Não seja tão cruel comigo. Eu a amo,
juro que a amo! (tenta pegar-lhe a mão, e ela a queima
com o ferro). Ai!
MIRANDOLINA -- Desculpe, não foi de propósito.
CAVALEIRO -- Isto não é nada. Você me queimou
bem mais profundamente.
MIRANDOLINA - Onde, sr.?
CAVALEIRO - No coração.
MIRANDOLINA -- (chamando). Fabrício!
CAVALEIRO — Pelo amor de Deus, não chame esse
homem!
MIRANDOLINA -- Preciso do outro ferro.
CAVALEIRO — Espere. Espere. Chamarei o meu criado.
MIRANDOLINA - Fabrício!
CAVALEIRO — Com os diabos, se esse homem aparecer
aqui, quebro-lhe a cara!
MIRANDOLINA - Tem graça! Não posso dispor do
meu pessoal?
CAVALEIRO — Chame outro. Não quero ver esse camarada.
MIRANDOLINA -- Acho que o sr. está exagerando.
(afasta-se da mesa com o ferro).
CAVALEIRO -- Perdoe-me. Estou muito agitado.
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MIRANDOLINA -- Eu mesma vou buscar o ferro. Assim o sr. ficará em paz.
CAVALEIRO — Não, meu bem, não vá.
MIRANDOLINA -- O sr. é engraçado, hein? (passem
•pela sala).
CAVALEIRO - Perdoe.
MIRANDOLINA — Não; posso chamar os meus empregados?
CAVALEIRO — (sempre indo atrás dela). Confesso que
tenho ciúmes do Fabrício.
MIRANDOLINA — (à parte). Anda atrás de mim como
um cachorrinho.
CAVALEIRO - Você precisa desculpar, é a primeira
vez que amo.
MIRANDOLINA — Ninguém manda em mim, ouviu?
CAVALEIRO — Eu não mando, peço.
MIRANDOLINA - (parando). Afinal, que quer o sr.
de mim?
CAVALEIRO — Compreensão, compaixão e amor.
MIRANDOLINA -- Um homem que ainda ontem desprezava as mulheres, pede compreensão e amor? Não é
possível. Não acredito, (à parte). Toma, apanha, morre.
Assim você aprende, (sai).
CAVALEIRO — Maldita seja a hora em que conheci esta
mulher. Agora caí no laço e não há mais remédio.
MARQUÊS — (entrando). Cavaleiro, o sr. me insultou.
CAVALEIRO — Desculpe, foi sem querer.
MARQUÊS — Estou achando a sua atitude bastante estranha.
CAVALEIRO — Afinal, o jarro não caiu na sua cabeça,
não foi?
MARQUÊS — Mas as gotas de água salpicaram a minha
roupa.
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CAVALEIRO — Mais uma vez, desculpe.
MARQUÊS — Foi uma impertinência da sua parte.
CAVALEIRO — Foi um acidente. Pela terceira vez, desculpe!
MARQUÊS -- Exijo satisfação.
CAVALEIRO — (violento}. Já lhe pedi desculpas, que
mais quer?
MARQUES -- (assustado). Bem, se não foi de propósito . . .
CAVALEIRO — Não foi. Mas saiba que, se faz mesmo
questão, dar-lhe-ei todas as satisfações que quiser. Não
tenho medo do sr.
MARQUES -- Bem, bem, já passou. Não se fala mais
nisso.
CAVALEIRO - O sr. é um covarde!
MARQUÊS — Tem graça... agora que eu fiquei calmo,
o sr. começa a se irritar.
CAVALEIRO — Ê que estou muito agitado.
MARQUÊS — Compreendo. Conheço a sua doença.
CAVALEIRO — Não se meta na minha vida.
MARQUES — O inimigo das mulheres caiu direitinho,
não foi?
CAVALEIRO - Eu?
MARQUÊS — Não negue que está apaixonado.
CAVALEIRO - Ora, vá para o inferno!
MARQUÊS - Para que disfarçar?
CAVALEIRO — Deixe-me em paz, se não quer que isto
acabe mal! (sai).
MARQUÊS — Está apaixonado, mas tem vergonha disso
e não quer que ninguém saiba. Talvez queira esconder
a verdade, porque tem medo de mim. Sabe que sou um
rival perigoso. Sim, é isso... Bonito este frasco! Será
mesmo de ouro? Acho que não. Se fosse ouro legítimo,
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ninguém o deixaria assim largado. (Cheirando o conteúdo do frasco). É essência de Melissa.
DEJANIRA — (entrando). Sr. marquês, há quanto tempo! O sr. desapareceu!
MARQUÊS — Ia agora mesmo visitar a sra. condessa.
DEJANIRA — Que é que há dentro deste frasco?
MARQUÊS - Essência de Melissa.
DEJANIRA -- (pegando o frasco e cheirando). Hum,
gostoso... O frasco é de ouro?
MARQUÊS — Evidentemente, (à parte). Ela não entende destas coisas.
DEJANIRA - Ê do sr.?
MARQUÊS -- Meu, e da sra. também, se o desejar.
DEJANIRA — Oh, muito obrigada, (guarda o frasco).
MARQUES — A sra. está brincando.
DEJANIRA - Como? O sr. ofereceu-o!
MARQUÊS — Não é coisa para uma dama. É um objeto
barato. Dar-lhe-ei de presente algo melhor.
DEJANIRA -- Não, não, sr. marquês. E até demais.
Muito obrigada.
MARQUÊS -- Escute, vou lhe dizer a verdade: não é
ouro.
DEJANIRA — Não importa. Um presente do sr. é sempre precioso.
MARQUES -- Está bem, fique com ele, se quiser, (à
parte). Será preciso indenizar a Mirandolina. Que pode
valer isso? Um felipe?
DEJANIRA — O sr. marquês é muito generoso.
MARQUÊS — Tenho até vergonha de um presente tão
ordinário.
DEJANIRA - • Entretanto, parece mesmo ouro. Qualquer um se enganaria.
MARQUÊS — Escute. Faça-me um favor. Não o mostre a
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ninguém. Especialmente a Mirandolina. Ela é indiscreta,
fala muito. ..
DEJANIRA - Compreendo perfeitamente. Ninguém
saberá disso, a não ser Hortênsia
MARQUÊS - A baronesa?
DEJANIRA — Isso mesmo, a baronesa, (sai rindo).
MARQUÊS -- Ela ri porque pensa que conseguiu arrancar de mim um presente de valor. Coitada! Arranjarei
um felipe emprestado e pagarei a Mirandolina.
SERVIDOR - (entrando). O sr. não viu um frasco?
MARQUÊS - Que frasco?
SERVIDOR - • Um frasco de essência de Melissa. A
dona Mirandolina está procurando-o.
MARQUÊS - Um frasco dourado?
SERVIDOR - Não sr., de ouro. Ouro legítimo. Eu mesmo fui buscá-lo no joalheiro. Custou doze escudos.
MARQUES - • (à parte). Ai, meu Deus! (Zangado).
Mas por que deixar assim, por aí, um frasco de ouro?
SERVIDOR — Pois é. Ela esqueceu. E eu não consigo
encontrá-lo.
MARQUÊS - Eu não vi nada.
SERVIDOR — Afinal, pior para ela! Obrigado, sr. (sai).
MARQUÊS -- Doze escudos? Ai, coitado de mim! E
agora? Se eu pedir à condessa que me devolva o frasco,
farei um papel ridículo. Se Mirandolina descobrir que
ele esteve na minha mão, minha reputação será abalada.
Afinal, sou o marquês de Forlipópoli. Preciso pagar. Mas
não tenho dinheiro.. .
CONDE -- (entrando). Que me diz o sr. marquês da
novidade?
MARQUÊS - Que novidade?
CONDE — O cavaleiro de Ripafratta, o urso, o inimigo
das mulheres, está apaixonado por Mirandolina.
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MARQUÊS -- Ótimo! Assim reconhecerá as qualidades
desta mulher. Compreenderá que, quando eu gosto de
alguém, quer dizer que se trata de coisa excepcional. Este
será o castigo de seus atrevimentos.
CONDE — E se Mirandolina corresponder a este amor?
MARQUÊS — Impossível. Ela não faria tamanha injustiça
a um homem como eu, especialmente depois de tudo o
que fiz por ela.
CONDE — Eu fiz muito mais. E qual foi o resultado?
Mirandolina teve para este cavaleiro atenções que nunca
demonstrou nem para o sr. nem para mim. Evidentemente as mulheres zombam dos que as adoram, e gostam
dos que as desprezam.
MARQUÊS -• Tudo isto é absurdo.
CONDE - Absurdo por que?
MARQUÊS — Não se pode comparar um cavaleiro com
um marquês.
CONDE — Pois foi o sr. mesmo quem surpreendeu Mirandolina almoçando com ele em seu quarto. Já se lembra de alguma intimidade deste gênero com relação a
nós outros? Para ele, a melhor roupa branca; para ele,
o almoço servido em horário especial; para ele, os pratos
cozinhados pessoalmente por Mirandolina... Os servidores já estão comentando. O pobre Fabrício está morrendo de ciúmes. E, se isso não bastasse, ainda haveria
o desmaio. O desmaio de Mirandolina, real ou fingido,
é uma prova de amor!
MARQUÊS — Tudo isto é um insulto à minha posição
de aristocrata!
CONDE -- E eu, que gastei tanto dinheiro por esta
mulher!
MARQUÊS — E eu, que mo arruinei para lhe oferecei
presentes! Até o meu vinho de Chipre foi para a mesa
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desta mulher leviana e deste cavaleiro desleal! Afinal,
este homem não fez nenhum presente a Mirandolina...
CONDE — Fez, sim sr.. Agora há pouco.
MARQUÊS - Que foi que ele lhe deu?
CONDE — Um frasco de ouro com essência de Melissa.
MARQUÊS - Tem certeza?
CONDE — O servidor do cavaleiro falou com o meu.
MARQUÊS — (à parte'). A coisa piorou. Terei que prestar contas ao cavaleiro.
CONDE — Esta Mirandolina é uma ingrata. Quero ir-me
embora imediatamente. Hoje mesmo vou sair da hospedaria.
MARQUÊS - É uma excelente idéia. Vá, vá!
CONDE — O sr. também, que é tão zeloso da sua reputação, não pode deixar de partir comigo
MARQUÊS - Partir... para onde?
CONDE — Vou achar um lugar para o sr.. Iremos para
a casa de um amigo meu. O sr. não gastará nada.
MARQUÊS — O sr. é um grande amigo. Diante de semelhante oferta, não posso recusar.
CONDE -- Vamos embora, já. Vinguemo-nos desta pérfida criatura!
MARQUÊS - Vamos.
CONDE — Se o sr. precisar de alguma coisa...
MARQUÊS - (à parte). O frasco! (ao Conde). Quero
ser franco com o sr.. O administrador das minhas propriedades atrasou o pagamento e . . .
CONDE - Está devendo a Mirandolina?
MARQUÊS - 12 escudos. Se o sr. pudesse.. .
CONDE — Não se preocupe. Ei-los...
MARQUÊS -- Ah, agora me lembro. Em verdade, são
13. (à parte). Minha dívida com o cavaleiro.
CONDE - Para mim, tanto faz. Tome.
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MARQUES — Obrigado. Devolverei tudo ao sr..
CONDE — Não há pressa. O dinheiro não me falta. E
para vingar-me desta mulher pagaria mil ducados.
MARQUÊS — Ela é mesmo uma ingrata.
CONDE — Não há de sobrar um só hóspede aqui dentro.
Isto aqui vai fechar! Já consegui afastar aquelas duas
comediantes...
MARQUÊS - Comediantes?
CONDE - Sim, Hortênsia e Dejanira.
MARQUÊS — Não eram duas damas?
CONDE - - Qual! Eram apenas duas comediantes. A
companhia chegou, e elas vão sair hoje mesmo.
MARQUÊS -- Vou procurá-las antes que partam. Com
licença, (sai).
CONDE - Acabou-se a hospedaria de Mirandolina.
Quanto ao cavaleiro de Ripafratta. . . bem, descobrirei
algum meio de vingar-me, (sai).
II QUADRO -- Sala da Hospedaria com Três Portas.
MIRANDOLINA - Coitada de mim! Estou bem arranjada. Se o cavaleiro aparecer por aqui, quem me salvará?
Ele está furioso! Vou fechar esta porta... Estou começando a ficar meio arrependida. Sem dúvida foi divertido amansar e humilhar este inimigo das mulheres. Mas
agora o urso está bravo, e eu me encontro em grande
perigo. Perigo para minha honra, perigo até para a minha
vida. Preciso tomar uma resolução. A verdade é que sou
uma mulher sozinha. Não tenho ninguém que me defenda. O único capaz de me ajudar nesta situação é o
Fabrício. Vou prometer-lhe que me casarei com ele. Mas
já prometi tantas vezes, que não sei se ele acreditará. E
se eu me casasse mesmo? Talvez fosse melhor. Poderia
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continuar cuidando livremente dos meus negócios, sem
arriscar minha reputação.
CAVALEIRO — (fora de cena). Mirandolina!
MIRANDOLINA - Ele!
CAVALEIRO
(entrando). Mirandolina, onde está
você?
MIRANDOLINA - O sr. deseja alguma coisa?
CAVALEIRO -- Mas, onde está você.
MIRANDOLTNA - Vá para o seu quarto. Espere-me lá,
por favor. Daqui a pouco eu vou.
CAVALEIRO — Por que não quer aparecer?
MIRANDOLINA -- Não insista. Vá para o seu quarto.
Não me demorarei.
CAVALEIRO — Eu vou. Mas, se você não aparecer, vai
haver uma tragédia aqui dentro!
MIRANDOLINA — E agora? A coisa vai de mal a pior.
Será que ele se foi? (olha pelo buraco da fechadura).
Foi-se, graças a Deus. Está me esperando, mas eu não
vou. Não sou louca, (vai a outra porta e chama). Fabrício! Agora só faltaria que Fabrício, para se vingar, se
recusasse a ajudar-me. Não, não há perigo. Minhas artes
de mulher ainda valem alguma coisa. Se eu quiser, sou
capaz de derrubar montanhas. Fabrício!
FARRÍCIO - (entrando). A sra. chamou?
MIRANDOLINA - Venha cá. Quero contar-lhe um segredo.
FARRÍCIO -- Estou ouvindo.
MIRANDOLINA - O cavaleiro de Ripafratta está apaixinado por mim.
FARRÍCIO -- Já havia percebido.
MIRANDOLTNA — É mesmo? Pois eu não me dei conta
de nada.
FABRÍCIO — Não se deu conta de nada! Que ingenuidade. .. Então não viu as gracinhas que lhe fazia, quan78

do você estava passando roupa? E o ciúme que tinha
de mim?
MIRANDOLINA — Eu não tenho malícia, por isso não
reparo nestas coisas. Mas agora preciso acabar com isso:
ele me falou de maneira inconveniente.
FARRÍCIO — É o que acontece a uma mulher sozinha.
Sem pai, sem mãe, sem marido. Se você fosse casada, tudo
seria diferente.
MIRANDOLINA — Você tem razão. Estou mesmo pensando em me casar.
FARRÍCIO — Lembre-se do seu pai.
MIRANDOLINA - Estou me lembrando. (Cavaleiro
fora-, Mirandolina!). Ai, meu Deus!
FARRÍCIO - Quem está chamando?
CAVALEIRO - (fora). Mirandolina!
MIRANDOLINA - É ele.
FARRÍCIO — Que é que o sr. quer?
MIRANDOLINA - - Espere, vou-me embora.
FABRÍCIO — De que é que você tem medo?
MIRANDOLINA — É melhor que eu não esteja presente.
FARRÍCIO - Eu a defenderei.
MIRANDOLINA - Até logo. (sai)CAVALEIRO - • Mirandolina!
FABRÍCIO — Que quer o sr.? Que gritos são estes?
FARRÍCIO — Seria bom que alguém me ajudasse, (vai
à outra porta). Ei, não há ninguém aí?
CAVALEIRO - Onde está Mirandolina?
CONDE -- (entrando). Que foi?
MARQUÊS - Que barulho é este?
FABRÍCIO — O cavaleiro de Ripafratta enlouqueceu!
CAVALEIRO - Mirandolina!
MARQUÊS — Enlouqueceu. Vamos embora.
CONDE — Deixe por minha conta, Fabrício. Estou mesmo com vontade de dizer duas palavrinhas a este sr..
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preciso dizer-lhe uma coisa. Quem tem um coração deliFABR1CIÕ — Sr. conde, pelo amor de Deus...
cadinho, como o sr., não deveria zombar dos sentimentos
CONDE — Calma, rapaz. Nós estamos aqui.
dos outros.
CAVALEIRO -- Por todos os diabos, onde está ela?
CAVALEIRO — Que quer dizer com isso?
FABRICIO - Ela, quem?
CONDE — Conheço os motivos da sua agitação.
CAVALEIRO - Onde está Mirandolina?
CAVALEIRO -- (ao Marquês). O sr. compreendeu do
FABRICIO - Não sei.
CAVALEIRO - - Miserável, hei de encontrá-la! (vê o | que é que ele está falando?
MARQUÊS — Eu não comprendo nada, meu amigo.
Conde e o Marquês).
CONDE — Estou falando do sr. que astuciosamente finCONDE - Que fúria é essa, sr.?
giu ser inimigo das mulheres, para seduzir Mirandolina
MARQUÊS — Explique-se. Somos amigos.
e roubá-la de mim!
CAVALEIRO - - (à parte). Não quero que estes dois
CAVALEIRO -- (ao Marquês). Acha que eu fiz isso?
descubram a minha fraqueza.
MARQUÊS — Eu não falei, não falei.
FABRICIO — Que é que o sr. quer da minha patroa?
CONDE — Fale comigo. Responda. O sr. não tem verCAVALEIRO — Não é da tua conta. Quando eu peço
gonha da sua deslealdade?
uma coisa, quero que me obedeçam. Pago por isso.
CAVALEIRO - Tenho vergonha de estar permitindo
FABRICIO — O sr. paga para ser atendido nas coisas
que o sr. diga tais mentiras.
honestas e justas. Mas quando o sr. pede a uma moça
CONDE — Está me tratando de mentiroso? Repita!
solteira...
MARQUÊS — A coisa está piorando...
CAVALEIRO — Que estás dizendo? Tu não sabes de
CAVALEIRO — O sr. afirma coisas absurdas, (ao Marnada. Só eu sei o que pedi à tua patroa.
quês). Absurdas, ouviu?
FABRICIO -- Pediu-lhe que fosse ao seu quarto.
MARQUÊS — Eu não tenho nada com isso.
CAVALEIRO — Patife! (avança contra Fabrício).
CONDE — O verdadeiro mentiroso é o sr.!
MARQUÊS -- (a Fabrício). Fique quieto.
MARQUÊS -- Acho que vou dar uma volta... (quer
CONDE — (a Fabrício). Vá-se embora.
sair).
FABRÍCIO - Olhe aqui eu.. .
CAVALEIRO -- Não se mexa!
MARQUÊS e CONDE - Saia, saia... (empurram FaCONDE — Exijo uma satisfação!
brício para fora).
CAVALEIRO — Com muito prazer, (ao Marquês). EmFABRÍCIO -- (na porta). Estou mesmo com vontade
preste-me a sua espada.
de matar! ( s a i ) .
MARQUÊS - - Vamos, acalmam-se. Afinal, meu caro
CAVALEIRO — (à parte). Mulher indigna! Deixou-me
conde, o cavaleiro não é o único homem apaixonado
esperando. Há de me pagar.
por Mirandolina.
MARQUÊS - (ao Conde). Que é que ele tem?
CAVALEIRO — Eu não estou apaixonado por ninguém!
CONDE - • É claríssimo. Está apaixonado. Chegou a
É mentira!
hora da nossa vingança, (ao Cavaleiro). Sr. cavaleiro
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MARQUÊS — Bem, bem, bem... quem o afirmou não l
fui eu. Eu não falei.
CONDE — Pois eu falei e volto a falar. Sustento o que
disse. Não tenho medo do sr.!
CAVALEIRO — (ao Marquês). Dê-me a sua espada.
MARQUÊS - Não dou!
CAVALEIRO - Está contra mim?
MARQUÊS — Eu sou seu amigo... (olha para o conde). Eu sou amigo de todo mundo.
CONDE — O sr. cometeu uma ação indigna de um cavaleiro.
CAVALEIRO — Com mil diabos! (arranca a espada do
Marquês, com o cinto e a bainha).
MARQUÊS - O s r . . . como ousa?
CAVALEIRO — Ofendeu-se? Pois estou também à sua
disposição.
MARQUÊS — Calma! Como o sr. se esquenta depressa!
CONDE — Chega de palavras. Vamos, (puxa a espada).
CAVALEIRO — Às suas ordens, (tenta desembainhar a
espada).
MARQUÊS -- Esta espada está muito acostumada comigo . . .
CAVALEIRO - (puxando). Sai, maldita!
MARQUÊS — Assim o sr. não consegue nada.
CONDE — Estou perdendo a paciência.
CAVALEIRO — Em guarda! (A espada sai. Só tem metade da lâmina). Que é isso?
MARQUÊS — Quebrou a minha espada!
CAVALEIRO — A outra metade onde está? Na bainha
não há nada!
MARQUÊS — Agora me lembro. Quebrei-a no meu último duelo.
CAVALEIRO -- (ao Conde). Vou procurar outra.
CONDE — Não pense que pode fugir.
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CAVALEIRO — Fugir? Pois olhe: sou capaz de enfrentá-lo até com meia espada.
MARQUÊS - - É aço de Espanha. Garantido. Inquebrável.
CONDE — Então, vamos! (começam a duelar).
FARRÍCIO — (entrando). Parem, parem!
MIRANDOLINA - Meus srs.!...
CONDE - Você? Infame!
MIRANDOLINA — Um duelo na minha casa!
MARQUÊS — Foi por sua causa.
MIRANDOLINA — Que é que eu tenho com isso?
CONDE — O cavaleiro está apaixonado.
CAVALEIRO -- Não é verdade! O sr. mentiu!
MIRANDOLINA — O cavaleiro apaixonado por mim? O
sr. conde está enganado. Posso demonstrar-lhe que está
enganado.
CONDE — Você também tem a sua parte de culpa.
MARQUÊS — A gente sabe, a gente v ê . . .
CAVALEIRO - Sabe o que? Vê o que?
MARQUÊS -- Quer dizer... que, quando é, a gente
sabe. Quando não é, a gente não vê.
MIRANDOLINA - - Ouviram? O cavaleiro negou que
estivesse apaixonado por mim. Negou-o na minha frente.
Assim fazendo, ele conseguiu me humilhar, provando que
tem caráter, ao passo que eu agi levianamente. Confesso que teria gostado de derreter o coração de pedra deste
homem. Teria sido a minha vitória. Mas ele detesta as
mulheres, depreza-as, e faz delas o pior juízo do mundo.
Um homem assim não pode se apaixonar. Eu sou muito
franca, srs.. Não sei esconder a verdade. Tentei conquistar o cavaleiro, porém nada consegui. Não é verdade, sr.
cavaleiro? Perdi a minha aposta!
CAVALEIRO — (à parte). Eu não posso falar.
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CONDE - Ele encabuloü.
MARQUÊS — Não teve coragem de desmentir.
CAVALEIRO -- («o Marques}. O sr. não sabe o que
diz.
MARQUÊS — Por que se zanga sempre comigo?
MIRANDOLINA — O sr. cavaleiro é inabalável. Conhece os truques das mulheres. Não se deixa enganar por
nossas pobres astúcias. Não acredita em palavras, não
confia nas lágrimas e zomba dos desmaios.
CAVALEIRO -- Quer dizer que as lágrimas, as palavras, os desmaios não passavam de ficção?
MIRANDOLINA — Como, o sr. não sabe? Sabe, sim. Por
isso não acreditou.
CAVALEIRO — Com mil diabos, uma encenação dessas
mereceria ser punida com a espada!
MIRANDOLINA — Não se exalte, cavaleiro, senão estes
srs. pensarão que está realmente apaixonado.
CONDE — E está mesmo. Não pode disfarçar.
MARQUES — Vê-se pela expressão dos olhos.
CAVALEIRO -- (ao Marquês). Não estou apaixonado!
MARQUES — Sempre implicando comigo!
MIRANDOLINA — Ele tem razão. Não está apaixonado,
e eu posso prová-lo.
CAVALEIRO -- (à parte}. Vou-me embora, senão eu
morro! (ao Conde). Da próxima vez, terei uma verdadeira espada, (joga a espada do Marquês no chão e quer
sair).
MIRANDOLINA - - Fique, sr. cavaleiro. Sua palavra
está em jogo. Estes srs. sustentam que está apaixonado.
Precisamos desmenti-los.
CAVALEIRO - Não me interessa.
MIRANDOLINA -- Interessa, sim. Fique.
CAVALEIRO - (à parte). Que mais quer?
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MIRANDOLINA - • Meus amigos, o sistema mais comum do amor é o ciúme. Quem não tem ciúmes, não
ama. Pois os srs. vão ver que o nosso cavaleiro suportará
calmamente que eu pertença a outro homem.
CAVALEIRO — Quem é esse outro homem?
MIRANDOLINA — Aquele que recebeu de meu pai a
promessa da minha mão.
FARRICIO -- Está falando de mim?
MIRANDOLINA -- Sim, Fabrício. Na frente destes cavaleiros, entrego-lhe a minha mão e prometo ser sua
esposa.
CAVALEIRO -- (à parte). Não suportarei uma coisa
destas!
CONDE -- Muito bem, Mirandolina. Case-se, e eu lhe
darei 300 escudos de presente.
MARQUÊS — Sua decisão é sábia. Como diz o ditado
popular, melhor um ovo hoje do que uma galinha amanhã. Case-se, e eu lhe darei 12 escudos.
MIRANDOLINA — Obrigada, meus srs. Não preciso de
dote. Sou uma pobre moça, sem grandes qualidades de
beleza, de inteligência ou de educação. Seria impossível
que um cavaleiro se interessasse por mim. Fabrício, porém, gosta. E eu não posso fazer outra coisa senão aceitar.
CAVALEIRO -- Está bem, maldita! Está bem. Aceite
o que quiser, case-se com quem quiser. Eu sei que você
me enganou. Sei que neste momento está se divertindo
intimamente, porque tem a certeza da minha humilhação. Já percebi que você quer espezinhar o meu coração
e a minha dignidade até o fim. Mirandolina, você merecia que eu pusesse termo à sua perfídia com a ponta
de um pimhal! Merecia que eu lhe arrancasse o coração
e que o mostrasse a todas as mulheres maliciosas e mentirosas. Mas isto seria perder-me definitivamente. Fugirei para bem longe de você, procurando esquecer seus
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sorrisos, suas lágrimas, seus malditos desmaios! Você conseguiu fazer-me entender que as mulheres possuem uma
força terrível. Aprendi com você -- aprendi à minha
custa — que contra esta força não bastam o desprezo e
o silêncio. É preciso fugir. ( s a i ) .
CONDE — E dizia que não estava apaixonado!
MARQUÊS — Mentiroso! Merecia uma lição!
MIRANDOLINA — Chega, meus srs. Ele foi-se embora
e, se não voltar, se desistir da vingança, eu terei tido
muita sorte. Realmente consegui que ele se apaixonasse,
coitado! Mas isto não foi bem feito, e trouxe más conseqüências. Quero esquecer-me disto tudo. Fabrício, dê-me
sua mão.
FABRÍCIO - • Minha mão? Devagar, devagar. A sra.
anda brincando com todo mundo, e ainda pensa que a
quero como esposa?
MIRANDOLINA - - Não seja bobo. Foi apenas uma
questão de orgulho. Além do mais, era uma moça livre,
sozinha, sem ninguém que me aconselhasse. Quando
estiver casada, saberei o que fazer.
SERVIDOR -- (entrando). Dá licença, dona Mirandolina? Vim despedir-me da sra..
MIRANDOLINA - Vai partir?
SERVIDOR -- Vou, sim sra.. Vou para Livorno com o
meu patrão.
MIRANDOLINA -- Peço desculpas e . . . Francamente,
não sei como dizer...
SERVIDOR -- Infelizmente, não posso ficar. O patrão
está esperando. Obrigado por tudo. Adeus. (sai).
MIRANDOLINA -- Agora ele se vai. Sinto um certo
remorso. Deve ser bem triste esta viagem. Juro que nunca mais brincarei com o coração dos homens.
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CONDE — Mirandolina, saiba que pretendo continuar
seu amigo.
MARQUÊS - - Pode contar eternamente com a minha
proteção.
MIRANDOLINA - • Desculpem, meus srs., mas agora
que resolvi casar-me, não quero mais saber de protetores,
de galanteios, de presentes... Até agora não tinha responsabilidades. Brinquei com todo o mundo, agi sem
pensar, arrisquei-me inutilmente... mas agora, tudo isso
acabou. Este é o meu marido...
FABRÍCIO - Devagar, devagar...
MIRANDOLINA — Por que? Vamos, dê-me a sua mão.
FABRÍCIO -- Antes precisamos esclarecer umas coisas.
MIRANDOLINA — Não há nada a esclarecer. Ou você
me dá a mão, ou volta para a sua terra.
FABRÍCIO — Está bem, dou-lhe a mão, mas depois. ..
MIRANDOLINA — Sim, querido, depois tudo será diferente. Serei sua, serei fiel, e você não terá motivos para
duvidar de mim.
FABRÍCIO - - Meu amor!...
MIRANDOLINA - (à parte). Até que enfim!
CONDE -- Mirandolina, você é ma mulher extraordinária. Leva sempre os homens para onde quer.
MARQUÊS - Ninguém pode resistir!
MIRANDOLINA — Gostaria de pedir um favor aos srs.
É o último. Posso?
CONDE - Fale.
MARQUÊS - Mande.
MIRANDOLINA -- Peço-lhes, por favor, que procurem
outra hospedaria.
FABRÍCIO -- (à parte). Agora tenho certeza de que
ela me ama.
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CONDE - - Compreendo perfeitamente. Aprovo a sua
resolução. Vou-me embora, mas lembre-se: em qualquer
lugar que m esteja, serei seu amigo.
MARQUÊS -- Diga-me uma coisa! Você perdeu hoje
um frasco de ouro?
MIRANDOLINA - Perdi-o, sim sr.
MARQUÊS — Ei-lo. Eu o encontrei. Também vou partir,
atendendo ao seu pedido, mas saiba que pode contar com
a minha proteção.
MIRANDOLINA — E eu me lembrarei de suas cortesias,
dentro dos limites da conveniência e da honestidade.
Mudando de condição, mudarei de vida. Espero que os
srs. tirem algum proveito do que aqui se passou. Saibam
proteger os seus corações. E toda a vez em que eles vacilarem . . . toda a vez que estiverem a ponto de ceder,
de cair, de perder-se... reflitam bem, e lembrem-se de
Mirandolina.
FIM

Mirandolina, cm tradução de Itália Fausta, foi apresentada pela primeira vez em julho de 1955, no Teatro
Maria Delia Costa de S. Paulo, no desempenho do Teatro
Popular de Arte. Produção de Sandro Polloni, direção de
Ruggero Jacobbi, cenários de Gianni Ratto, figurinos de
Luciana Petrucelli e músicas de Antônio Vivaldi, achando-se os papéis assim distribuídos:
1.° Servidor
Fabrício
2.° Servidor
Marquês de Forlipópoli
Conde de Albafiorita
Cavaleiro de Ripafratta
Mirandolina
Hortênsia
Dejanira

O Teatro dos Sete fez nova montagem de Mirandolina em novembro de 1964, no teatro Ginástico do Rio
de Janeiro. Direção e cenários de Gianni Ratto, figurinos de Marie-Louise Nery e personagens a cargo dos seguintes atores:
Marquês de Forlipópoli
Conde de Albafiorita
Servidor do Conde
Fabrício
Cavaleiro de Ripafratta
Servidor do Cavaleiro
Mirandolina
Hortênsia
Dejanira
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Fábio Sabag
Serafim Gonzales
Amândio Silva Filho
Sérgio Brito
Elísio de Albuquerque
Edmundo Lopes
Maria Delia Costa
Wanda Kosmo
Fernanda Montenegro.

Sérgio Brito
ítalo Rossi
Emanuele Santis
Milton Carneiro
Sebastião Vasconcelos
Germano Filho
Fernanda Montenegro
lolanda Cardoso
Maria Regina.
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brasiliense de bolso
série teatro universal
volumes publicados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

shakespeare
górki
Jorge andrade
nelson rodrigues
goldoni
büchner
gláucio gill

8. gil vicente
9. shelagh delaney
10. an-sky

a tempestade
pequenos burgueses
vereda da salvação
bonitinha, mas ordinária
mirandolina
a morte de danton
toda donzela tem um pai que
é uma fera
auto da barca do inferno, a farsa de inês pereira e o velho da
horta
um gosto de mel
o dibuk

em preparo
a "commedia delFarte"
augusto boal
revolução na américa do sul
a morte do caixeiro viajante
arthur miller
depois da queda
o refém
brendan behan
a dama das camélias
dumas filho
gianfrancesco guaniicri • eles não usam black-tie
a semente
a ilha de circe ou mister sexo
joão bethencourt
o melhor juiz, o rei — adaptação
lope de vega
de augusto boal, gianfrancesco
gnarnieri e paulo josé
— vestir os nus
pirandello
juno e o pavão
sean o'casey
o arado e as estrelas
tennessee williams
— um bonde chamado desejo
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